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SOUTĚŽ „NAŠE MĚSTO“

PŘÍLOHA
TEPLICKÝCH & ÚSTECKÝCH INZERÁTŮ

Mírové náměstí

Ústecké
proměny

Máte rádi město ve kterém žijete? Ukažte i ostatním, že víte o jeho nejkrásněj−
ších zákoutích. Zahajujeme soutěž s názvem "Naše město". Můžete se jí zúčastnit
tak, že odpovíte správně na naši otázku a budete vylosováni. Druhou možností je za−
slání zajímavé fotografie s komentářem do naší fotosoutěže. Možná právě svou foto−
grafii uvidíme příště v našich novinách. Autor snímku napíše místo, kde byl poří−
zen, co na něm zachytil a
doručí nám ho do redak−
„NAŠE MĚSTO“
ce. To může udělat buď
osobně nebo písemně na
adresu uvedenou na obál−
ce − viz. vzor. Popřípadě
elektronickou formou ve
formátu .jpeg (300 DPI
Věra Farská
při velikosti 1:1) na email:
Redakce
farska@tp−a.cz. Nezapo−
Teplických&ústeckých inzerátů
meňte uvést jméno, adre−
Náměstí Svobody 42/5
su, telefon nebo email,
abychom Vám mohli pře−
415 01 TEPLICE
dat ceny, pokud budete
vybráni, či vylosováni.
Sponzorem soutěže je dnes Fotbalový klub Teplice
1. cena 2 lístky na fotbalové utkání FK Teplice
2. cena 1 lístek na fotbalové utkání FK Teplice
3. cena celoroční předplatné těchto novin

UŽITKOVÁ A DEKORATIVNÍ

KERAMIKA
Široký sortiment zboží
z privátních keramických
dílen a ateliérů
Čech a Moravy
dodávaného exkluzivně
do naší prodejny

Pohled na zástavbu jižní strany tržního náměstí v roce 1899. Linie do−
mů se sice dodnes nezměnila, ovšem dnešní zástavba prošla už mnoha
změnami − zvýšením pater i celkovou modernizací.

Komu patří tato bota?

Z Drážan a okolí

Svah lyžařského vleku
má být zastřešen
Když ve Freitalu a v Drážďanech rozkvétají krokusy, v Altenbergu
je ještě v provozu lyžařský vlek. Jenže to lidé z nížin někdy ani ne−
vědí, protože na horách už není zimní počasí tak stabilní.

Krupská ul. č. 3, Teplice

RYCHLÁ INZERCE
Potřebujete otisknout rychle a ihned inzerát?
Potřebujete rychle a ihned zveřejnit sdělení, oznámení atp.?
K tomu účelu je k dispozici zvláštní rubrika RYCHLÁ INZERCE a to na první stránce
internetového vydání měsíčníku TEPLICKÉ & ÚSTECKÉ INZERÁTY

www.teplickeinzeraty.cz
Bližší informace Vám poskytneme
na tel. čísle 417 534 206, 602 427 600 nebo 777 666 506.

www. katalogtep.cz

"Nikdo by si již neměl klást otázku, zda je
možné v zimě v Altenbergu lyžovat". Sta−
rosta Thomas Kristen by chtěl dopomoci
horskému městu získat statut města zim−
ních sportů. Nemůže sice zaručit příznivé
zimní počasí a krytý lyžařský stadion nepři−
chází v Altenbergu vůbec v úvahu. "Lyžo−
vání je a zůstane pouze rekreační záleži−
tostí, turisté k nám nejezdí pouze za pří−
rodními krásami," tvrdí starosta.
Řešení je: Střecha nad lyžařským sva−
hem. Neměl by být zakryt natrvalo, ale
pouze při dešti.
"Tuto sezonu jsme opět vynaložili hodně
práce se zasněžováním svahu a dva dny
deště toto dílo zmařily," stěžuje si Kirsten.
Problémem nejsou plusové teploty, ty
umělý sníh vydrží, ale před deštěm je bez−
radný. "Nyní jednáme s předsednictvem
vlády o financích," říká starosta.
Finance jsou však největším problémem.
2,5 mil. eur by stálo zastřešení svahu. Ten
spadá pod provozovatele vleku, a proto by
byl příspěvek pouze 35%. 1,75 mil. eur si
však Altenberg nemůže dovolit financovat
z vlastní kapsy. Kirsten očekává, že zvláš−
tě podniky, které budou ze zastřešní lyžař−
ského svahu těžit, se budou také finančně
na projektu podílet.

Počítá s reálnou možností finanční pod−
pory ve výši 75%. Proto chce dokázat, že
nejde pouze o provoz vleku, ale o důležité
aspekty regionálního poskytování podpory
v hospodářství. Zastřešení nemusí být nut−
ně na stisknutí knoflíku − plachtová nástav−
ba by možná také stačila. Nainstalování to−
hoto systému by stálo rovných 500 000,−
eur. Plachty rovněž nepustí déšť na sněho−
vou pokrývku, jen se při dešti nedá lyžovat.
"Otázkou je, kolik lidí by při dešti přijelo ly−
žovat," počítá Kirsten náklady a užitek.
Samozřejmě musí stavba zapadat do pří−
rody i rázu města. S odtékající vodou také
nebudou žádné problémy − potok Tiefen−
bach vodu bez problémů pojme. Starosta
věří, že tento rok budou plány hotové. V ro−
ce 2005 může být stavba započata. Za−
střešení lyžařského svahu by byl splněný
sen vlekařů.
"Dvakrát v této sezoně nám déšť odplavil
všechen sníh," říká ředitel zařízení Frank
Mühle. Přesto je méně optimistický, zda se
zastřešní finančně vyplatí. Pro plachtovou
variantu by zase bylo zapotřebí velký počet
lidí, které on nemá.
Provozovatel vleku se podílí na financo−
vání, a proto by chtěl být od počátku účast−
něn.
Ronald Willmann

www.infocz.de

Někdejší stará osada Ústí byla
založena v dávných dobách v mís−
tech, kde ústí řeka Bílina, též zva−
ná dříve Bělá, do Labe. Odtud ta−
ké dostala obec svoje jméno. Vý−
hodnost obrany tohoto místa zů−
stává i dnes na první pohled
zřejmá. Na jihu uzavírá údolí vrch
Větruše, na severu strmá Marián−
ská skála, na východě vrch Sedlo
a na jihovýchodě Střekovská ská−
la. Do této sevřené kotliny vedlo
hned několik starobylých obchod−
ních cest, spojujících Čechy se
sousedními zeměmi.
Zcela nejstarší dějiny Ústí nad
Labem sice neznáme, ale již v ro−
ce 993 se zde vybíralo od přijíždě−
jících kupců clo. Dosvědčuje to též
privilegium knížete Boleslava II.,
poskytnuté klášteru břevnovské−

mu. Není přesně známo, kdy došlo
k povýšení Ústí nad Labem na
město, ale počátkem 13. století se
z něho stalo již město královské,
takže dostalo svoji pečeť i městský
znak.
Původní rozloha vnitřního města
patřila v Ústí nad Labem k poměr−
ně malým, neboť dosahovala pou−
ze 13,1 ha. Uprostřed tohoto celku
pak bylo založeno prostorné ná−
městí protáhlého nálevkovitého
tvaru, které tak nahradilo původní
mnohem starší, dále však již nevy−
hovující tržiště u kostela sv. Vojtě−
cha. Náměstí nezůstalo dlouho
volné, neboť je záhy obklopily
měšťanské domy. Ústily do něho
čtyři ulice a v jeho jižní, nejnižší
části, protékal městský potok, je−
hož voda sloužila jako užitková,

přičemž odtud byla rozváděna i do
dalších ulic.
Náměstí obklopovaly zpravidla
domy nejváženějších měšťanů,
mezi něž patřili např. Adam Kip−
pelt, Jonas Fritsch, Jiří Niricht, Ma−
touš Ulbrecht či Matěj Fiebig. Ob−
jevily se zde však rovněž domy
šlechty, usazené v okolí města, je−
jímiž majiteli se stali Oto Trmický
z Míliny, či Rebeka Keblová, roze−
ná ze Salhausenu.Na západní
straně náměstí pak stálo šest do−
mů, z nichž čtyři byly opatřeny
podloubím a vesměs patřily zná−
mým rodinám Hermannů, Mollerů,
Tichtenbaumů a Windischů z As−
chenfeldu.
Náměstí samotné sice prochá−
zelo časem změnami, především
v domovní výstavbě nebo vybudo−
váním či odstraněním kašny, ale ji−

nak si dlouho zachovávalo svůj
přiměřeně ucelený charakter.
Teprve až megalomanské plány
ze sedmdesátých let 20. století ne−
citlivě zasáhly plošnou asanací do
stávajících objektů.V lednu 1976
zmizela v důsledku odstřelu histo−
rická budova starého soudu a res−
taurace Zdar, čímž se rozšířila vy−
bouraná plocha severozápadním
směrem, kde již předtím zanikla
řada domů v dobách po druhé
světové válce. Plocha po demolici
těchto historických objektů nebyla
pak už nikdy zastavěna. Do dneš−
ních dnů zanikla i většina západní
části náměstí, zatímco nejspodněj−
ší jižní část si zachovala svůj uce−
lený charakter, třebaže mnoho
z domů prošlo už také významnou
přestavbou a modernizací.
PAVEL KOVÁŘ

Současný pohled na část Mírového náměstí směrem do Hrnčířské uli−
ce a k Mariánské skále. Oproti snímku z roku 1870 se tu změnilo prak−
ticky vše.

Jeden z nejstarších dochovaných ústeckých snímků zachycuje ně−
kdejší Tržní, dnes Mírové náměstí v době kolem roku 1870. Jedná se
o pohled směrem k Mariánské skále, kterou spatříme v pozadí. Vpravo
je pak ještě zachycena stará renesanční kašna, odstraněná v osmdesá−
tých až devadesátých letech 19. století.

Ústecké Mírové náměstí z konce šedesátých let 20. století. Tehdy již
zmizela část staré zástavby směrem do Hrnčířské ulice a její místo zau−
jal Interhotel Bohemia i s komlexem nové výstavby. Tramvaje tudy pro−
jížděly až do roku 1970.

Bývalá Meissnerova, dnes ulice 28. října

Teplické
proměny
Někdejší Meissnerova, kterou je
dnes ulice 28. října, spojovala
v Teplicích dřívější Školní, nyní Be−
nešovo náměstí s hlavním nádra−
žím. Zástavba tady začala vznikat
většinou až po zavedení železnice
z Ústí nad Labem do Teplic v roce
1858. Domy této ulice proto názor−
ně dokumentují vývoj architektury
druhé poloviny devatenáctého
a následně i dvacátého století.
Ještě před první světovou vál−
kou se však tady nacházely někte−
ré volné nezastavěné parcely. Ve
své dolní části směrem k hlavnímu
nádraží křižovala Meissnerovu uli−
ci Mariánská ulice, jejíž dnešní ná−
zev zní U nádraží. Přilehlé náměs−
tí v nejníže položené části dnešní
ulice 28. října se nazývalo Schme−

ykalovo. Dnes se jedná o Tržní ná−
městí, kde se trhy skutečně konají.
Ještě před tím, než se upravil jeho
terén, bývala v těchto místech
úžlabina, kterou protékal Sviní po−
tok. Až do poloviny 19. století se
v něm koupaly děti a v čisté vodě
chytaly ryby a raky. To nám dnes
v městské zástavbě může připadat
jako něco neskutečného.
Ulice 28. října nesla původně
své pojmenování podle spisovate−
le Alfreda Meissnera, který se na−
rodil roku 1822 v Mlýnské ulici
a jenž zemřel v rakouském Bre−
genzi. Dnes se toto povědomí
z Teplic již dávno vytratilo.
Dřívější Meissnerova ulice před−
stavovala elegantní třídu plnou ob−
chodů s vybraným zbožím, množ−
Dnešní pohled do ulice 28. října směrem od Benešova náměstí. Na
první pohled je zřejmé, že se tu již mného změnilo. Trolejbusy, které na−
hradily původní tramvaje, tudy projíždějí již 45 let.

Pohled do tehdejší Meissnerovy ulice směrem do hlavního nádraží, jak
to zde vyhlíželo před sto lety počátkem 20. století. V této části patřily do−
my k opravdu vzhledným a výstavným. Ulici lemovalo z obou stran osvě−
žující stromořadí a v levé části vozovky vedla úzkorozchodná tramvajo−
vá trať.

www.sdas.cz

stvím restaurací, vináren, kaváren
a cukráren, které dodávaly Tepli−
cím nádech velkého města. V jed−
nom z výstavných domů horní čás−
ti ulice se nacházel obchodní dům
Adolfa Ehrlicha, který se speciali−
zoval na látky, dětské i dámské
oblečení a na výbavy pro nevěsty.
V posledním domě proti hlavnímu
nádraží, jste dříve narazili na vy−
hlášenou restauraci Kochschule
(Kuchařská škola), která ve své
době patřila k velmi dobře vybave−
ným a hojně navštěvovaným. Ta−
ké zdejší vinárna Tatra se díky
svému rázovitému vybavení stala
jednou z pozoruhodností Teplic.
Ve třicátých letech 20. století byla
zásobována víny přímo od jihomo−
ravských vinařů. Tuto oblíbenou
populární vinárnu Tepličanů znají
však ještě i současné generace
pod názvem "Marica, neboť done−
dávna se dala ještě navštívit. Kou−

sek odtud na stejné straně ulice
směrem k hlavnímu nádraží pak
dříve sloužil zejména pro cestující
ve velkém nepřehlédnutelném do−
mě hotel U nádraží.
S ulicí 28. října jsou rovněž spo−
jeny počátky městské hromadné
dopravy v Teplicích, které předsta−
voval první úsek úzkorozchodné
tramvaje, na němž byl provoz
slavnostně zahájen od hlavního
nádraží na Benešovo náměstí 25.
července 1895. Elektrická dráha
pak k této ulici patřila více než 60
let. Naposledy tudy tramvaj projela
v poslední únorový den roku 1956.
Nově zaváděné trolejbusy byly
zprvu vedeny ulicemi Na hrázi,
Revoluční a Masarykovou. Ulicí
28. října pak projely první trolejbu−
sy teprve až otevřením nového tro−
lejbusového směru v roce 1959.
PAVEL KOVÁŘ

Pohled do někdejší Meissnerovy ulice směrem od dnešního Benešo−
va náměstí v roce 1911. Některé domy vydržely s určitými změnami až
do současnosti, jiné se zcela změnily. Někde spatříme ještě i nezasta−
věné volné parcely mezi domy.

Současný pohled do bývalé Meissnerovy ulice a dnešní jednosměrné
ulice 28. října ve směru od hlavního nádraží. Dávno již zmizelo stromo−
řadí i nejstarší úsek tramvajové tratě.

www.tp−a.cz

ZÁKAZNICKÉ
TELEFONICKÉ
CENTRUM

DENNĚ NOVÉ ZPRÁVY A AKTUALITY Z TEPLICKA
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