INFORMAâNÍ LIST OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA DOLNÍ ZÁLEZLY

PRO OBâANY OBCE V¯TISK ZDARMA

LEDEN 2014

SLOVO STAROSTY OBCE
Spoleãnû s obãany obce jsme zakonãili star˘ rok vypu‰tûním 100 lampionkÛ ‰tûstí. A nov˘ rok pﬁivítali jiÏ tradiãním ohÀostrojem pﬁed tenisov˘mi kurty a to v‰e za velikého zájmu dûtí a obãanÛ.
Myslím si, Ïe uvítat nov˘ rok 1. ledna
v podveãer je pro obãany (ale hlavnû
dûti) vût‰í záÏitek. Ne v‰echny obce
v‰ak uvítají tímto zpÛsobem (finanãní
náklady) nov˘ rok. Magistrát mûsta
Ústí nad Labem na Mírovém námûstí
letos Ïádn˘ ohÀostroj nedûlal.
Do tohoto ãísla zpravodaje vkládám
ãlánek o plánované v˘stavbû hotelu v
tﬁicát˘ch letech, kter˘ by byl svojí stavbou unikátní a na‰i obec by proslavil v
celé Evropû. Neumím si pﬁedstavit, jak
by hotel vypadal dnes. Ale zﬁejmû by
nestál penzion Labe, s kter˘m zaãínají
b˘t problémy. SnaÏil jsem se kontaktovat majitele objektu, ale doporuãen˘
dopis se vrátil zpût s tím, Ïe na uvedené adrese se vlastník nezdrÏuje. Zájemce z ﬁad ãesk˘ch podnikatelÛ o
koupi budovy stále je.
V leto‰ním roce nás ãekají dvoje
volby, a to v 1. pololetí volby do Evropského parlamentu a na podzim
volby komunální. Do zaãátku komunálních voleb by obecní úﬁad chtûl dokonãit opravy vozovek a to na Moravany, do chataﬁské kolonie Horka a
opravu pﬁístupové cesty k panu Jiﬁímu
Petru.

Po montáÏi pﬁístavních mol nás ãeká
prodlouÏení chodníku k tûmto molÛm.
Chceme pro leto‰ek zachovat a i roz‰íﬁit provozní dobu pﬁívozu, a to uÏ od
kvûtna aÏ do konce záﬁí. V‰e záleÏí na
domluvû s provozovatelem. Ukraden˘
lodní motor z katamaránu ale stále
chybí a nov˘ zatím není. V druhé polovinû bﬁezna probûhne vítání obãánkÛ v

obci. Do dne‰ní doby jich evidujeme jedenáct.
Platba za popelnice se oproti loÀsku
nemûní. ZÛstává 1.382,- Kã za jednu
popelnici. DÛchodce nad 70 rokÛ,
pokud je sám, platí polovic ãástky. Je
také moÏné popelnici zaplatit pololetnû. Úhrada by mûla b˘t provedena do
konce mûsíce února t.r. a do konce
ãervna t.r. na druhé pololetí. Jinak nebudou popelnice vyvezeny.
Poplatky za psy také zÛstávají stejné
a je tﬁeba je uhradit do konce bﬁezna.
Miroslav Such˘, starosta obce

pf 2014

V‰e nejlep‰í do nového roku 2014 v‰em obãanÛm na‰í obce.

Zápis z 14. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly,
které se konalo dne 16. prosince 2013
Jednání zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti Obecního úﬁadu
Dolní Zálezly od 18. 00 hodin, ukonãeno bylo 18.30 hodin. Jednání vedl starosta obce, pan Miroslav Such˘.
Zastupitelé:
Pﬁítomno: .....................................6
Omluveni:..................1 /Ale‰ Zíka/
Neomluveni:.................................0
Obãané: ........................................4
Pan starosta vyzval v‰echny pﬁítomné k uctûní památky zesnulé Mgr. Dagmar Vávrové, b˘valé starostky obce,
minutou ticha.
1. ZAHÁJENÍ
Starosta pﬁivítal ãleny zastupitelstva
obce a obãany obce. Konstatoval, Ïe
zasedání zastupitelstva obce je usná‰ení schopné.
Starosta urãil zapisovatele pro poﬁízení zápisu z 14. zasedání zastupitelstva obce: paní Blanku PapeÏovou.
Ovûﬁovateli zápisu byli urãeni a
schváleni: pan Martin Lonûk a pan
JUDr. Viktor Zeman, vypracováním
usnesení pan Jiﬁí Vesel˘.
Dále pan starosta navrhl, Ïe kaÏd˘
ze zastupitelÛ mÛÏe k téÏe vûci hovoﬁit
pouze dvakrát v celkové délce 5 min.
Hlasování o urãení ovûﬁovatelÛ zápisu a vypracování usnesení a stanovení
délky pﬁipomínek zastupitelÛ k jednotliv˘m bodÛm:
Pro: ...............................................6
Proti: .............................................0
ZdrÏel se: .....................................0
Zastupitelstvo obce schválilo ovûﬁovatele zápisu, zpracovatele usnesení a délku pﬁipomínek zastupitelÛ.

19.
10.
11.
12.

Nové ceny popelnice na rok 2014
RÛzné
Projednání a schválení usnesení
Závûr zasedání

Poté nechal hlasovat o programu zasedání.
Pro: ..............................................6
Proti: ............................................0
ZdrÏel se: ....................................0
Zastupitelé obce schválili program 14. Zasedání zastupitelstva
obce.
2. ÚKOLY Z MINULA
Úkoly z minulého zasedání byly tﬁi.
Dva jsou splnûny. Nebyl splnûn bod ã.
1 a to vypracování smlouvy o prodeji
pozemku na garáÏ panu Îejglicovi.
Bylo zji‰tûno, Ïe za tímto pozemkem
má je‰tû ãást pozemku pan Balák. Nyní
bude jednání mezi panem Îejglicem a
panem Balákem o koupi této ãásti pozemku, neboÈ pozemek event. zakoupen˘ od obce panu Îejglicovi na v˘stavbu garáÏe nestaãí. Z tohoto dÛvodu úkol zatím trvá. Po vyﬁe‰ení v˘‰e
uvedeného JUDr. Zeman vypracuje
smlouvu o prodeji.
3. ROZPOâET OBCE
NA ROK 2014
Rozpoãet na rok 2014 je schodkov˘
o 188.000,- Kã. Tûchto 188.000,- Kã
bude pouÏito z leto‰ního pﬁebytku. K
dne‰nímu dni má obec na kontû
2.283.000,- Kã a z tûchto penûz bude
188.000,- Kã pouÏito v rozpoãtu pﬁí‰tí-

ho roku.
Hlasování o návrhu rozpoãtu na rok
2014 tak, jak byl pﬁedloÏen.
Pro: ..............................................5
Proti: ............................................0
ZdrÏel se: ............1 /pan âerven˘/
Zastupitelé obce schválili rozpoãet obce na rok 2014.
4. V¯·E DOPLATKU
ZA P¤ÍVOZ 2013
Pﬁívoz v obci jezdil 21 dní, celkem
bylo pﬁevezeno 999 obãanÛ /dále cyklisté, dûti, koãárky/. Vydûlalo se
7.409,- Kã. Náklady na pﬁívoz byly
68.191,- Kã a o ty se podûlí obec Dolní
Zálezly a úﬁad mûstského obvodu Stﬁekov ãástkou 34.000,- Kã.
Hlasování o zaplacení ãástky
34.000,- Kã za provoz pﬁívozu.
Pro: ..............................................5
Proti: ...................1 /pan âerven˘/
ZdrÏel se: ....................................0
Zastupitelé obce schválili proplacení ãástky 34.000,- Kã za provoz
pﬁívozu v roce 2013
5. ROZPOâET MIKROREGIONU
NA ROK 2014
Dne 9. prosince odhlasovali starostové Mikroregionu Milada rozpoãet na
rok 2014. Pan starosta dává zastupitelÛm obce toto na vûdomí.
6. ROZPOâTOVÁ ZMùNA
â. 4/2013
Pﬁíjmy: 707.326,-Kã
V˘daje: 17.000,-Kã

V pﬁípadû potﬁeby starosta pﬁedloÏí
návrh na sloÏení návrhové komise a
tento nechá odsouhlasit.
Starosta dále pﬁedloÏil návrh programu 14. zasedání zastupitelstva obce
tak, jak byl vyvû‰en na úﬁedních deskách:
PROGRAM ZASEDÁNÍ:
11. Zahájení
12. Úkoly z minula
13. Rozpoãet obce na rok 2014
14. V˘‰e doplatku za pﬁívoz 2013
15. Rozpoãet Mikroregionu na rok
2014
16. Rozpoãtová zmûna ã. 4/2013
17. Pﬁevod penûz na opravu mo‰tárny
18. Prodej pozemku paní Brunclíkové
ZPRAVODAJ DOLNÍ ZÁLEZLY
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Rozdíl: 690.326,- Kã financování
Hlasování o rozpoãtové zmûnû ã.
4/2013.
Pro: ..............................................5
Proti: ...................1 /pan âerven˘/
ZdrÏel se: ....................................0
Zastupitelé obce schválili rozpoãtovou zmûnu ã. 4/2013
7. P¤EVOD PENùZ NA OPRAVU
MO·TÁRNY
Zahrádkáﬁi pÛvodnû chtûli od obce
koupit cca 16 m2 pozemku na roz‰íﬁení
mo‰tárny. Vzhledem k tomu, Ïe na
uvedené ãásti pozemku je kanál /uzávûr vody/ byla by tato pﬁístavba sloÏitá.
Poté zasáhly mo‰tárnu povodnû a zpÛsobily zde ‰kody. Na základû tohoto
zahrádkáﬁi od svého zámûru koupi pozemku upustili a poÏádali o pﬁevedení
60.000,- Kã na opravu mo‰tárny /pÛvodnû mûly b˘t tyto peníze vyuÏity na
roz‰íﬁení mo‰tárny/.
Hlasování o pﬁevodu penûz na opravu mo‰tárny.
Pro: ..............................................6
Proti: ............................................0
ZdrÏel se: ....................................0
Zastupitelé schválili pﬁevod penûz
zahrádkáﬁÛm na opravu mo‰tárny.
8. PRODEJ POZEMKU PANÍ
BRUNCLÍKOVÉ
Byl vyvû‰en zámûr prodeje pozemku
p. ã. 436 o celkové v˘mûﬁe 14 m2, na
kterém má postavenu garáÏ paní
Brunclíková. Vzhledem k tomu, Ïe se
paní Brunclíková pﬁihlásila jako jedin˘
zájemce a zároveÀ je tﬁeba tuto situaci vyﬁe‰it, bude tento pozemek prodán
paní Brunclíkové za cenu dle znaleckého posudku 2.930,- Kã, kter˘ paní
Brunclíková nechala vypracovat.

Hlasování o prodeji pozemku p. ã.
436 paní Brunclíkové za ãástku 2.930,Kã.
Pro: ..............................................6
Proti: ............................................0
ZdrÏel se: ....................................0
Zastupitelé obce schválili prodej
pozemku p. ã. 436 za ãástku 2.930,Kã paní Brunclíkové.
9. NOVÉ CENY POPELNICE NA
ROK 2014
V˘‰e poplatkÛ za psy zÛstávají stejné jako v roce 2013. Poplatky za popelnice rovnûÏ tak, zÛstávají v nezmûnûné v˘‰i. ObãanÛm, kteﬁí nebudou mít do konce února 2014 poplatek zaplacen a tudíÏ vylepeny známky na rok 2014, nebudou od bﬁezna
popelnice vyváÏeny. Známky na popelnice na rok 2014 máme jiÏ na
obecním úﬁadû.
10. RÒZNÉ
• úkoly
do konce února 2014 je potﬁeba provést inventury majetku. SloÏení komise
bude jako minul˘ rok.
Pﬁedsedou komise pan Ale‰ Zíka,
ãlenové paní Straková a paní PapeÏová.
RovnûÏ tak budou do konce února
2014 vypracovány a pﬁedloÏeny zprávy
pﬁedsedy finanãního a kontrolního v˘boru za 2. pololetí roku 2013;
• Labské spoleãnosti, která mûla v
lesoparku pronajat˘ pozemek pro potﬁeby v˘stavby pﬁístavních mol, bude
do konce prosince vyfakturována ãástka za pronájem ve v˘‰i 7.639,- Kã.
Mola jsou jiÏ vyrobena a uloÏena v
Pardubicích a na jaﬁe budou nainstalo-

V˘‰e poplatkÛ za psy zÛstávají stejné
jako v roce 2013.
vána. Akce se nestihla dokonãit protoÏe není provedena kolaudace elektrické pﬁípojky;
• zaplaven˘m domácnostem /11/
byla od státu poskytnuta dotace do
v˘‰e 30.000,- Kã; termín vyúãtování
této dotace byl z pÛvodního 30. 11.
2013 posunut na 31. 1. 2014. Nûkolik
rodin zatím nepﬁedloÏilo potﬁebné doklady k vyplacení dotace;
• krajsk˘ úﬁad navrhl ﬁeditelce M·
za rok 2013 finanãní odmûnu, která
musí b˘t zastupitelstvem obce schválena.
Hlasování o vyplacení finanãní odmûny ﬁeditelce M· paní Zímové.
Pro: ..............................................6
Proti: ............................................0
ZdrÏel se: ....................................0
Zastupitelé obce schválili vyplacení odmûny ﬁeditelce M· paní Zímové.
• za ekonomku M· paní Seidenglanzovou, která je dlouhodobû nemocná
a do M· se jiÏ nevrátí, byla podepsána smlouva s paní Ing. Nûmeãkovou,
která zmínûnou agendu povede od
1. 1. 2014. Nyní do konce roku 2013
dává celé úãetnictví do poﬁádku,
neboÈ onemocnûním paní Seidenglanzové nedo‰lo k provedení v‰ech uzávûrek;
• majitelÛm Penzionu Labe byl odeslán dopis s v˘zvou, aby se dostavili na
obecní úﬁad, dopis byl odeslán doporuãenû, vrátil se v‰ak nevyzvednut˘ s
odÛvodnûním adresát neznám˘;

Zaplaven˘m domácnostem byla od státu poskytnuta dotace.

• oslavy nového roku probûhnou
1. 1. 2014 od 17.00 hodin pﬁed tenisoZPRAVODAJ DOLNÍ ZÁLEZLY
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v˘mi kurty ohÀostrojem a vypou‰tûním
lampiónkÛ ‰tûstí. Tento ãas byl navrÏen
tak, aby se oslavy mohly zúãastnit i
dûti;
• zastupitelÛm byl pﬁedloÏen úãetní
odpisov˘ plán obce, kter˘ se dûlá
kaÏd˘ rok.
Hlasování o schválení úãetního odpisového plnu obce
Pro: ..............................................6
Proti: ............................................0
ZdrÏel se: ....................................0
Zastupitelé obce schválili úãetní
odpisov˘ plán obce.
• pan ·vábek, kter˘ zastupuje paní
Ing. Venerovou, pﬁedloÏil panu starostovi Ïádost paní Ing. Venerové o stanovisko k vybudování odstavného stání
a odkoupení ãásti obecního pozemku v
ulici Na Vyhlídce.
Bude vyvû‰en zámûr prodeje ãásti
pozemku p. ã. 789/1 o v˘mûﬁe
29,40 m2.
Hlasování o vyvû‰ení zámûru prodeje ãásti obecného pozemku ã. 789/1 o
v˘mûﬁe cca 29.4 m2.
Pro: ..............................................6
Proti: ............................................0
ZdrÏel se: ....................................0

Zastupitelé obce schválili vyvû‰ení zámûru prodeje ãásti pozemku p.
ã. o v˘mûﬁe 29,4 m2.
• pan starosta obdrÏel Ïádost pana
JUDr. Zemana o nav˘‰ení jeho odmûny
za poradenské sluÏby, které vykonává
pro obec. Jedná se o ãástku 1.900,- Kã
mûsíãnû.
Hlasování o nav˘‰ení odmûny JUDr.
Zemana za poskytování poradensk˘ch
sluÏeb o 1.900,- Kã.
Pro: ..............................................4
Proti: ...................1 /pan âerven˘/
ZdrÏel se: ...........1 /JUDr, Zeman/
Zastupitelé obce schválili nav˘‰ení odmûny JUDr. Zemanovi o 1.900,Kã za poskytování poradensk˘ch
sluÏeb.
• dále pan starosta informoval, Ïe
Krajsk˘ úﬁad vyhovûl odvolání Obce
Dolní Zálezly proti rozhodnutí Magistrátu o v˘stavbû 8 nadstandardních bytÛ v
hotelu Praha a celá sloÏka byla vrácena stavebnímu odboru Magistrátu v
Ústí nad Labem k pﬁepracování.
11. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ
USNESENÍ
Návrh usnesení z 14. Veﬁejného za-

sedání zastupitelstva obce Dolní Zálezly vypracoval a pﬁeãetl pan Jiﬁí Vesel˘.
Pan starosta nechal o návrhu usnesení hlasovat:
Hlasování o schválení usnesení.
pro: ..............................................5
proti: ............................................0
zdrÏel se: ............1 /pan âerven˘/
Zastupitelé obce schválili usnesení z 14. Veﬁejného zasedání zastupitelstva obce.
12. ZÁVùR
ZASEDÁNÍ
Pan starosta podûkoval ãlenÛm zastupitelstva obce za spolupráci pﬁi pﬁípravû a jednání zastupitelstva, pﬁítomn˘m obãanÛm za úãast na veﬁejném
zasedání a tû‰í se na shledání v novém
roce.

V Dolních Zálezlech
dne 18. prosince 2013
Zapsala: Blanka PapeÏová
Ovûﬁovatelé zápisu:
Martin Lonûk
JUDr. Viktor Zeman
Starosta obce:
Miroslav Such˘

Usnesení ze 14. Veﬁejného zasedání Zastupitelstva
obce Dolní Zálezly konaného dne 16. 12. 2013
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:

ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VùDOMÍ:

1. Rozpoãet obce na rok 2014
Pﬁedpokládané pﬁíjmy .................................5.070.000,-Kã
Pﬁedpokládané v˘daje ................................5.258.000,-Kã
Schodek rozpoãtu ve v˘‰i 188.000,-Kã bude hrazen z pﬁebytku roku 2013.

1. Od 1. 1. 2014 povede úãetnictví v M· Ing. Nûmeãková
Irena.
2. Konání oslav nového roku se uskuteãní dne 1. 1. 2014 od
17.00hod u víceúãelového sportovi‰tû.

2. Vyplacení ãástky 34.000,-Kã za provoz pﬁívozu provozovateli p. Tﬁe‰Àákovi.

3. Ukonãení pronájmu pozemku pro potﬁeby v˘stavby pﬁístavních mol a vyfakturování ãástky 7.639,-Kã za tento
pronájem a to dle nájemní smlouvy.

3. Rozpoãtové opatﬁení ã. 4/2013
Pﬁíjmy .............................................................707.326,-Kã
V˘daje ............................................................ 17.000,-Kã

4. Cena za svoz popelnic a poplatek ze psÛ zÛstává pro obãany na rok 2014 stejn˘ jako v roce 2013.

4. Pﬁevod penûz na opravu mo‰tárny ve v˘‰i 60.000,-Kã
5. Prodej pozemku p. ã. 436 o v˘mûﬁe 14m2 za cenu urãenou znaleck˘m posudkem ve v˘‰i 2.930,-Kã pí. Brunclíkové. Kupující zaplatí ve‰keré poplatky související s prodejem pozemku.
6. Odmûnu ﬁeditelce M· pí. Zímové za rok 2013.

5. Rozpoãet Mikroregionu Milada na rok 2014.
6. SloÏení inventarizaãní komise:
pﬁedseda: p. Zíka Ale‰
ãlenové:
pí. Straková Pavla
pí. PapeÏová Blanka
ZASTUPITELSTVO OBCE UKLÁDÁ:

7. Úãetní odpisov˘ plán na rok 2014.

1. Inventární komisi provést inventury majetku obce za rok
2013. Termín do 28. 2. 2014.

8. Vyvû‰ení zámûru o prodeji ãásti pozemkÛ p. ã. 789/1 v˘mûﬁe cca 29,40 m2.
9. Zv˘‰ení odmûny za poradenské sluÏby JUDr. Zemanovi o
1.900,-Kã mûsíãnû s úãinností od 1. 12. 2013.

2. PﬁedsedÛm kontrolního a finanãního v˘boru vypracovat
zprávy za II. pololetí roku 2013. Termín do 28. 2. 2014.
3. JUDr. Zemanovi vypracovat smlouvu o prodeji pozemku
pí. Brunclíkové.

Zapsal: Jiﬁí Vesel˘ • Schválil: Miroslav Such˘ • V Dolních Zálezlech dne 16. 12. 2013
ZPRAVODAJ DOLNÍ ZÁLEZLY
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Na Ústecku mohl stát hotel pﬁevratn˘
JAKO KAPLICKÉHO KNIHOVNA

Nákres hotelu, kter˘ projektoval nizozemksk˘ architekt Jan Duiker pro Dolní Zálezly.
lavn˘ nizozemsk˘ architekt
Jan Duiker plánoval na Ústecku velk˘ projekt, v Dolních Zálezlech chtûl postavit unikátní hotel. Dokumenty svûdãící o jeho
zámûru nyní objevili ústeãtí historici
a nad‰enci pro architekturu, s odkazem Duikera navíc seznámili jeho
následovníky z Nizozemska, kteﬁí se
do Ústí pﬁijeli podívat.
Dûjiny svûtové architektury zaãali
pﬁepisovat holand‰tí historici poté, co
pﬁed pár dny nav‰tívili zapadlou ves
Dolní Zálezly poblíÏ Ústí nad Labem.
Pﬁivedl je sem ãtyﬁi roky star˘ objev
místních badatelÛ o zapomenuté architektonické soutûÏi z roku 1930 na v˘stavbu luxusního hotelu pro labskou
pláÏ v Zálezlech. V ní tehdy uspûl
jeden z nejvût‰ích architektÛ meziváleãné éry Holanìan Jan Duiker (v Nizozemí obãas uvádûn jako Johannes
Duiker).
Jeho souãasní Ïivotopisci teì pﬁivezli historické plány, které dokazují, Ïe
proslul˘ tvÛrce navrhl pro klienty z
âech pﬁevratnou stavbu, jeÏ by dnes
patﬁila ke svûtov˘m ikonám moderní architektury. „Byl to nejodváÏnûj‰í projekt
v jeho kariéﬁe, a i kdyÏ se nerealizoval,
mÛÏeme ho smûle oznaãit za klíãov˘,“

S

zhodnotil objev v˘znaãn˘ historik architektury Jan Molema, profesor univerzity v holandském Delftu.
Stál v ãele ‰estiãlenné badatelské
v˘pravy po ãesk˘ch stopách Jana Duikera. K udivení zálezelsk˘ch obyvatel
se prohánûl po louce u dûtského hﬁi‰tû
s pásmem a mûﬁil, kde pﬁesnû mûl
hotel stát.
„Duikerovy nákresy byly dostateãnû
precizní na to, aby se na‰la správná lokace. Trochu nám hledání zkomplikovala novû postavená silnice podél ﬁeky,
ale v˘hodou zase byl fakt, Ïe parcela
urãená pﬁed osmdesáti lety pro hotel
zÛstala dodnes nezastavûná,“ poznamenal historik.
Díky nad‰encÛm a obdivovatelÛm
architektury
Pﬁevratn˘ objev odstartovalo v roce
2009 nalezení drobné poznámky v dobovém odborném tisku, která referovala o v˘sledcích soutûÏe. Pak se podaﬁilo je‰tû získat v˘kres pÛdorysu navrhovaného hotelu, kter˘ ukazoval velmi
nezvyklou stavbu sloÏenou ze dvou
válcÛ.
„Fantazii nám dráÏdila pﬁedstava, jak
mohl ten hotel vypadat. Znali jsme jiné

stavby od architekta Duikera, které ve
své dobû mûly notnû progresivní a provokativní vzhled, jako tﬁeba jeho slavné
sanatorium Zonnestraal v Holandsku.
Dokonce se jeden ná‰ kolega pokusil o
poãítaãovou rekonstrukci a dnes mÛÏeme pﬁi porovnání s realitou ﬁíci, Ïe zÛstal hodnû pﬁi zemi,“ poznamenal Matûj
Páral, spolutvÛrce webov˘ch stránek o
architektuﬁe usti-aussig.net.
Paradoxnû v Holandsku historici ﬁe‰ili opaãn˘ problém, znali podobu hotelu, ale nevûdûli, kde mûl stát a neznali
tak ani okolnosti vzniku projektu.
„Salesel an der Elbe.“ Kde to je?
„Lokalitu na v˘kresu Duiker popsal
nûmecky ‘Salesel an der Elbe’. Hledal
jsem marnû na mapách tohle místo.
Vodítkem byla pouze ﬁeka Labe. Myslel
jsem si, Ïe to bude nûkde u Hamburku,“ podotkl Jan Molema.
Teprve pﬁed rokem narazil na stránky
ústeck˘ch badatelÛ a potom, co se popral ve spolupráci s rusk˘m kolegou s
texty v ãe‰tinû, naplánoval v˘zkumnou
cestu do âech. Tady dostal od místních
historikÛ nûkolik málo dochovan˘ch archivních materiálÛ, které odkr˘vají pﬁíbûh o promarnûné ‰anci na realizaci
stavby mimoﬁádného v˘znamu.
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Perspektiva hotelu navrÏeného Janem Duikerem.
Hotel pﬁevratn˘ jako Kaplického knihovna
Ten pﬁíbûh pﬁipomíná osud Kaplického knihovny pro Prahu. Také ‰lo o pﬁevratn˘ projekt, kter˘ pﬁedbûhl svou
dobu, av‰ak zapadl do nepﬁízniv˘ch
ãasÛ, které mu neumoÏnily realizaci.
Jak se dostala malá severoãeská
obec do obzoru svûtové architektury?
„Zálezly si uÏ koncem 19. století vydobyly povûst vzdu‰n˘ch lázní a pﬁíjemného letoviska. Nádherná poloha na
levém bﬁehu Labe, stoupající dokonalé
terasy mezi vinohrady a ovocnáﬁsk˘mi
zahradami a pﬁíjemné letní klima zvût‰ovaly pﬁitaÏlivost místa pro turisty.
Rychle tu rostly hostince a hotely,“ popsala mimoﬁádné postavení obce v turistickém ruchu ústecká archiváﬁka
Vûra Hladíková. Zálezly se py‰nily pﬁezdívkou âeské Merano podle malebn˘ch lázní v Itálii.
Skupina ústeck˘ch podnikatelÛ proto
v roce 1929 zaloÏila konsorcium pro
v˘stavbu komplexu luxusních hotelÛ v
labském údolí. První mûl vyrÛst právû v
Zálezlech, a protoÏe investoﬁi chtûli
strhnout pozornost, poÏadovali v˘raznû
moderní stavbu a vyhlásili mezinárodní
architektonickou soutûÏ na návrh její
podoby.

V soutûÏi o podobu hotelu se se‰lo
75 návrhu z celé Evropy
„SoutûÏ jsme vypsali, protoÏe jsme
na‰emu labskému údolí dluÏni jeho
krásu podtrhnout umûlecky pojatou
stavbou. Nesmíme mu ublíÏit nûjakou
nemastnou neslanou architekturou.
Chceme v˘jimeãn˘ hotel také proto,
abychom pﬁitáhli cizineck˘ ruch,“ vysvûtlil v dobovém vydání ústeck˘ch
novin cíle konsorcia jeho zástupce, ústeck˘ advokát J. Schmidt.
Se‰lo se nakonec 75 návrhÛ z celé
Evropy. Vítûze vybírala komise odborníkÛ sloÏená z úctyhodn˘ch profesorÛ a
architektÛ. Do uÏ‰ího v˘bûru se dostalo
jen ‰est projektÛ. Komisaﬁi je znali
pouze pod názvy, nevûdûli, kdo je jejich autorem. JiÏní pláÏ, Víkend v ráji,
Labská víla - tak poeticky znûla jména
návrhÛ.
První dva nejlep‰í návrhy vybrali komisaﬁi rychle a jednoznaãnû - Kvût labského údolí a Labskou vílu. KdyÏ pak
rozlepili obálky, zjistili, Ïe autorem prvního je dvojice libereck˘ch architektÛ
Ernst Plischke a Rudolf Kupka. Druhé
místo obsadil právû Jan Duiker. Pro
prvního to znamenalo odmûnu 8 000
korun, pro druhého 5 000.

PÛdorys ze dvou kruhÛ, sklenûn˘
parket a stﬁe‰ní terasa
Je‰tû ale nebylo jasné, ãí návrh nakonec bude realizován, nûkteré indicie
napovídají, Ïe to mohl b˘t i DuikerÛv,
pﬁestoÏe skonãil druh˘. Podobu prvního
návrhu neznáme, ale vzhledem k tehdej‰í produkci regionálních architektÛ
lze pochybovat, Ïe DuikerÛv hotel
pﬁedãil v˘razností.
Holandsk˘ architekt sloÏil pÛdorys ze
dvou kruhÛ. V men‰ím jednopodlaÏním
byl celoprosklen˘ taneãní parket.
Druh˘, vût‰í, mûl ãtyﬁi podlaÏí a navrch
velkou stﬁe‰ní terasu. Do této ãásti situoval hotelové pokoje, ty sk˘taly segmentov˘ v˘hled do údolí Labe. Vnitﬁní
prostor pak osvûtloval tubus proraÏen˘
stﬁedem kruhu. Základními materiály
byly sklo a beton.
Pozoruhodn˘ z dne‰ního pohledu
byl respekt autora vÛãi ﬁece. KvÛli
hrozbû povodní zdvihl cel˘ hotel na vysokou terasu, která pak stupÀovitû v
pÛlkruhu klesala k ﬁece a vytváﬁela kamennou pláÏ. Hotel disponoval také
molem spojujícím ho s pﬁístavi‰tûm
parníkÛ.
Pﬁípravné práce... A konec. Pﬁi‰la
krize
Záhy po vyhlá‰ení v˘sledkÛ soutûÏe
zaãaly pﬁípravné práce, vlastní stavba
se mûla rozjet v polovinû kvûtna 1930.
JenÏe pﬁi‰la svûtová hospodáﬁská
krize a konsorcium od svého zámûru
ustoupilo.
Otázkou je, co by se s unikátním hotelem stalo pozdûji, kdyby pﬁeci jen vyrostl. Zálezly totiÏ postupnû ztratily své
kouzlo rekreaãního letoviska kvÛli stále
se zhor‰ující kvalitû vody v Labi. Na oblíbené pláÏi, kde mûl hotel stát, pak v
sedmdesát˘ch letech dvacátého století
nakonec vyrostla nová silnice na Lovosice.
Kdyby ov‰em krizová léta pﬁestál,
ﬁadil by se dnes jistû do kategorie ãesk˘ch perel funkcionalismu, jak˘mi jsou
Loosova vila v Praze ãi brnûnská vila
Tugendhat od Miese van der Rohe vedená v seznamu UNESCO. A to by
byla paráda. Ústí a Zálezly by byly slavné.
Autor: Martin Krsek

Jan Duiker (1. bﬁezna 1890, Haag - 23. února 1935, Amsterdam) byl holandsk˘ architekt. Studoval v Delftu u Henriho Everse. Spolu se sv˘m spoluÏákem a pozdûj‰ím spolupracovníkem Bernardem Bijvoetem se
kromû vlastní práce úãastnil ﬁady soutûÏí, mimo jiné na mrakodrap Chicago Tribune v roce 1922. Jeho pﬁevratn˘m dílem je jedna z prvních funkcionalistick˘ch staveb s neãekanû subtilním v˘razem - sanatorium Zonnestraal (Sluneãní paprsek) z let 1925-1928. Duiker pﬁipravoval téÏ tﬁetí kongres CIAM v Bruselu. Byl ãlenem
skupin „de 8“ a „Opbouw“. Zemﬁel pﬁedãasnû uprostﬁed práce na návrhu hotelu Gooiland. Duiker se zúãastnil
mezinárodní soutûÏe na hotel do Dolních Zálezel.
ZPRAVODAJ DOLNÍ ZÁLEZLY

●

6 / 2014

Obrazové zpravodajství z na‰í mateﬁinky

Náv‰tûvu solné jeskynû si dûti náleÏitû uÏívaly.

UÏ se tû‰íme na dal‰í náv‰tûvu solné jeskynû.

Dobroty na vánoãní besídce.

Vystoupení na‰ich nejmen‰ích obãánkÛ.

Rodiãe dostali pûkné dárky od sv˘ch dûtí.
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Zdobení stromku v M·.

Vánoãní nadílka.

Na náv‰tûvû vánoãního Ústí.
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