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Vážení čtenáři,
nový rok jsme začali
tím nejlepším možným
způsobem – přispěli
jsme na pomoc lidem
v nouzi. Letošní
kasička Tříkrálové
sbírky, se kterou
chodily v Horním
Jiřetíně a Černicích
naše gymnastky,
se zaplnila částkou
13 311 Kč. Vše půjde
na mosteckou charitu.
Děkujeme a přejeme
příjemné zážitky při
pročítání lednových
městských listů.

Slovo starosty

Právě před rokem začaly vycházet Jiříkoviny. Zpočátku jsem měl obavy, zda
je možné vydávat je jako měsíčník, zda
bude v silách hlavních tvůrců naplnit noviny každý měsíc kvalitním a zajímavým
obsahem. Jsem moc rád, že se mé obavy
nenaplnily a po roce fungování je možné
konstatovat, že v Horním Jiřetíně máme
zavedené, kvalitní a čtené periodikum. Jen
tak dále.
Zastupitelstvo na svém prosincovém
zasedání schválilo rozpočet města na rok
2017. Po mnoha letech byl rozpočet navržen jako přebytkový. Jedním z důvodů takového rozhodnutí byla shoda zastupitelů
na tom, že případné větší investice budou
do rozpočtu zaneseny až po úplném ukončení přípravy, tedy na počátku vlastní realizace, kdy je již známa vysoutěžená cena.
Zároveň se u většiny záměrů budeme snažit
o získání dotací, jejichž případné přidělení samozřejmě výrazně ovlivňuje hospodaření.
Mezi investiční akce, o jejichž realizaci
budeme v roce 2017 usilovat, patří zejména
stavba nové hasičské zbrojnice, stavba kruhového objezdu „u zrcadla“, obnova chodníku s adaptací na cyklostezku mezi Horním

Jiřetínem a Černicemi a zasíťování 16 nových parcel pro stavbu rodinných domů. Ve
spolupráci s naší základní školou budeme
usilovat o získání dotace na zkapacitnění
„horní“ školy formou podkrovní vestavby
nových učeben a dále na nové zdroje vytápění obou budov školy.
U některých dalších dlouhodobějších
záměrů budeme pokračovat v projektové
a administrativní přípravě. Jde zejména

o komunitní dům pro seniory, sportovní
halu, popř. další.
Na podzim začal zkušební provoz prodejny smíšeného zboží COOP v nově obnovené
budově čp. 49. Původní provozní doba obchodu našim občanům příliš nevyhovovala.
Na nedávném jednání s vedením COOPu
byly proto dojednány úpravy otvírací doby,
které snad budou ku prospěchu.
Vladimír Buřt

Rozhovor s Grzegorzem Czernym
„Za sedmnáct let svého působení jsem zjistil, že Češi nemají rádi, když se jim cokoli
vnucuje,“ říká v rozhovoru pro městské
listy Jiříkoviny katolický kněz Grzegorz
Czerny, kterého jeho poslání přivedlo před
lety z Polska do České republiky, konkrétně na Litvínovsko, kde mimo jiné slouží
pravidelné mše svaté. S poselstvím přijíždí
každou neděli také do hornojiřetínského
kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Pokud počítám dobře, tak v Horním Jiřetíně nebo Litvínově působíte 16 let?
Už je to 17 let. Nastoupil jsem v červenci
v roce 1999.
A litvínovský kostel sv. Michaela se také
stal místem, kde jste byl vysvěcen na kněze.
To se stalo vůbec poprvé. V dějinách
kostela sv. Michaela podobnou událost nepamatujeme. Byl to krásný obřad, přišlo
mnoho lidí. Pro město to byla velmi zajímavá událost.
Později jste se stal administrátorem také
v Horním Jiřetíně, Českém Jiřetíně Klínech,
Flájích, Malém Háji, Nové Vsi, Hoře Svaté
Kateřiny nebo v Brandově. Takže spravujete
i tyto kostely?
Ano. Dočasně tyto kostely spravuji.
A ve všech kostelích sloužíte mše?
V Litvínově a Horním Jiřetíně každou neděli, jednou za měsíc v období od dubna do
listopadu v Malém Háji, dvakrát do měsíce
v Horním Lomu, jednou za rok v Českém
Jiřetíně, kde se nachází přestěhovaný kostel
z Flájí, a v Brandově a Hoře Svaté Kateřiny
sloužím pouze půlnoční mše svaté.
Návštěvnost bohoslužeb je jaká?
V Horním Jiřetíně to je při nedělních bohoslužbách kolem deseti lidí. Na půlnoční
mši svatou je to o mnoho víc a stejně tak i na
jiné akce konané v hornojiřetínském kostele
Nanebevzetí Panny Marie, jako jsou koncerty duchovní hudby nebo Společné zpívání
koled. V Litvínově máme například desítky
stálých farníků (příslušník farního obvodu,
pozn. red.).
Když jste před sedmnácti lety začal působit na Mostecku, tak byl počet návštěvníků
bohoslužeb podobný?
Počet farníků mírně ubývá, na druhou
stranu se objevují i noví, mladí lidé. Není
jich moc, ale objevují se. V tomhle smyslu
se to trochu mění. Asi nejvíce navštěvují
kostel senioři a nezaměstnaní.
Čím si to vysvětlujete?
Tím důvodem bude i to, že mají tito lidé
více volného času. A konkrétně u seniorů jsou
lidé, kteří byli pokřtěni a nyní to odkrývají
a snaží se dozvědět více. A pak jsou lidé, kteří
přicházejí, protože mají zájem něco uslyšet.
Mladí lidé tak třeba hledají smysl života.
Česká republika je tu více, tu méně ate-

istická. Byl to pro vás šok, když jste přišel
z Polska, kde je náboženství obecně více
ukotveno, přijímáno?
Šok to trochu byl. Měl jsem totiž pocit,
že to bude podobně jako v Polsku. Koneckonců máme i podobnou historii. Nedovedl
jsem si představit, že by to mohlo být jinak.
Za sedmnáct let svého působení jsem zjistil, že Češi nemají rádi, když se jim cokoli
vnucuje. Sami k tomu musí dojít. A u nás se
myslím bojí, že je chceme nějak ovlivňovat,
že jim chce církev nějakým způsobem vládnout nebo je omezovat. To je samozřejmě
nepochopení církve. Nejsme ve středověku.
Tedy má církev pochopení i pro lidi, kteří
v Boha nevěří?
Samozřejmě. Církev nežije v prázdnotě. Pokud přijdou lidé, kteří nejsou věřící
a chtějí pomoci, poradit, tak pomůžeme,
poradíme. A určitě se nebudeme ptát, zda
je ten či onen člověk pokřtěný nebo zda věří.
Církev má poslání pro společnost jako takovou a je tu pro každého člověka.
Chodí k vám lidé pro rady?
Chodí. Do kostela třeba nepřijdou, protože se ostýchají, bojí se, že nebudou vědět,
jak se tam mají chovat, mají obavy z liturgie
(souhrn bohoslužebných úkonů a obřadů,
pozn. red.). Pro radu si ale občas dojdou.
Lidé přicházejí s různými problémy, a pokud
nedokážeme poradit, tak se snažíme člověka
alespoň nasměrovat tam, kde by pomoc našel.
Kolikrát člověka potěší jen to, že ho někdo
vyslechne. Zvláště v dnešní uspěchané době
lidé potřebují někoho, za kým by přišli a vypovídali se. Pomáháme i po mejlu. (Smích.)
Vedle Litvínova sloužíte pravidelné nedělní mše i v Horním Jiřetíně v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Přirostl vám i náš
kostel k srdci?
Určitě. Myslím, že to je velký poklad pro
Horní Jiřetín. Každý, kdo zná dobře jeho
historii, tak musí uznat, že to bylo velmi
významné poutní místo. Staré kroniky po-

pisují davy poutníků, které k němu přicházely. Dokladem můžou být i tisíce svatých
přijímání během pouti. Interiér je nádherně
zkomponovaný a myslím, že zaujme každého. Někdy mi je trochu líto, že je během
bohoslužeb celkem prázdný. Máme málo
stálých farníků. Panna Marie, které je kostel zasvěcen, nad Horním Jiřetínem ale bdí
a určitě by byla ráda, pokud by si do kostela
našlo cestu více lidí. Několikrát do roka se
ho zaplnit podaří, musíme doufat, že se tak
v budoucnu bude stávat častěji.
Knězem jste chtěl být od dětství?
Už na základní škole jsem prohlašoval,
že se stanu farářem a budu křtít děti. Učitelé
se mi tehdy smáli a říkali, že mě to přejde.
Nepřešlo.
A rodné Polsko navštěvujete?
Občas Polsko navštívím. Mám tam rodiče a tři sourozence. Musím se ale přiznat,
že pokud jsem kdekoliv déle, můj domov
v Čechách mi chybí.
Co byste lidem popřál do nového roku?
Co je podle vás v dnešní době nejdůležitější?
Kde je láska, tam není nenávist, tam je pokoj a klid. To je jednoduché poselství. Možná
právě za ním chodí i ateisté na půlnoční mši
svatou, protože chtějí slyšet o tom, že je má
někdo rád. Ale důležité je, abychom se měli
rádi my všichni. Proto, aby naše města, státy
vzkvétaly, postačí málo – pomáhat si navzájem, mít pro sebe čas, úsměv a dobré srdce.
Jiří Beneš
Mgr. Grzegorz Czerny…
… se narodil 15. 7. 1972 v Pilzni ve východním Polsku. Vystudoval filozofii a teologii
na Papežské teologické akademii v Krakově v dominikánském Filozoficko-teologickém kolegiu. V Čechách působí již od roku
1998, kdy nastoupil jako pastorační asistent
v Libochovicích. Na Litvínovsku působí od
roku 1999. V roce 2000 byl v litvínovském
kostele vysvěcen na kněze a v roce 2011 byl
jmenován čestným kanovníkem Katedrální
kapituly u sv. Štěpána v Litoměřicích.

Foto: Jiří Beneš

Jóga, cvičení, které vás udělá šťastnější!
Co je jóga? Slovo jóga znamená spojení,
sjednocení, rovnováhu a vyváženost. Jóga je
naukou o těle, mysli, vědomí a duši. Znalost
anatomie a fyziologie lidského těla využívá
jóga v propracovaném systému tělesných
cvičení a očistných technik, které pomáhají
udržet tělo zdravé a v dobré kondici. Pomocí
dechu učí jóga pracovat s jemnou energií –
pránou.
Jóga nabízí duševní i tělesnou pohodu,
harmonii a zklidnění. Cvičení jógy by mělo
pomoci odbourat chronický stres, naučit vás
relaxovat a načerpat novou energii. Cvičení jógy také vyrovnává svalové disbalance,
obnovuje přirozenou pružnost páteře a zlepšuje funkce srdce.
Jógová cvičení dokážou nastolit rovno
váhu pro tělo i mysl a navodit dobrou náladu.
Tajemství jógy spočívá zejména v protahování, pohyby a jednotlivé ásany (polohy)
jsou často odpozorovány od pohybů zvířat.
Jóga je zaměřená zejména na naše organické
zdraví, rozvíjení svalů je jen příjemný vedlejší účinek. Naprosté soustředění a výdrže
v jednotlivých pozicích, meditace, relaxace a dýchací techniky mají za hlavní úkol
odvrátit naši pozornost od všech okolních

vjemů a kultivovat naši mysl a soustředěnou
pozornost.
Účinek na zdraví se projevuje ve všech
oblastech, protože působení jógy je celostní.
Nezaměřuje se jen na jeden problém, ale
pozvolna ozdravuje celý organismus. Ásany
ovlivňují svaly a klouby, ale také vnitřní orgány, které jsou při určitém nastavení „masírovány“ pomocí dechu, a tím prokrvovány
a posilovány.
Cvičení v praxi znamená zejména nácvik
jednotlivých jógových pozic, procvičování různých metod relaxace (např. blesková
relaxace, relaxace s napětím a uvolněním
svalů, relaxace využívající účinku výdechu
apod.) a základní dechová cvičení.
Výhodou je, že jógu může cvičit téměř
každý. Při zdravotních potížích je možné
upravit cvičení na míru. Praktikovat jógu
můžeme i v těhotenství, pouze je nutné
o této skutečnosti lektora na začátku lekce
informovat a jógové pozice budou pro nastávající maminky upraveny.
Co je ke cvičení jógy potřeba
Na cvičení jógy stačí běžná podložka
a pohodlné oblečení. Jóga se většinou cvičí
bez bot a nepoužívá se u ní žádné speciální
náčiní.

Jak jóga „uzdravuje“ tělo
Pomáhá na některé anomálie páteře (dané
nesprávným držením těla), upravuje ortopedické problémy i dýchací potíže. Může
pomoci u alergií, astmatu, má prokazatelné
účinky u srdečních a očních onemocnění,
také pomáhá při roztroušené skleróze (neléčí, ale spíš stabilizuje stav). Dále pomáhá
jóga zpomalovat i proces stárnutí. Poskytuje pružnost páteři, zpevňuje pokožku,
odstraňuje napětí a posiluje nejenom břišní
svaly. Například není pravděpodobné, že po
cvičení jógy vám vznikne tzv. dvojitá brada. Cvičení jógy zlepšuje držení těla, a tím
i sebehodnocení.
Jóga by se měla praktikovat nejlépe každý den nebo alespoň 3krát týdně. Pamatujte,
že neexistuje žádný kouzelný lektvar, který
může prodloužit život, ale pouze vaše péče
o sebe sama je rozhodující na cestě ke spokojenosti. Pokud existuje nějaký klíč k delšímu zdravému životu, je to jóga v jakékoliv
podobě.
Jestli vás článek zaujal a chtěli byste si
zkusit lekci jógy, ráda vás přivítám na pravidelné lekci, která se koná každou středu od
18 hodin v baletním sále kulturního domu.
Lucie Dandová

Stupně jógy

Už tisíce let existuje tzv. 8 stupňů
jógy, od kterých se následně odvíjejí
jednotlivé varianty jógy, formy se pak
navzájem prolínají, jedna technika
podporuje druhou.
Základní stupně jógy jsou:
Všeobecné etické principy (jama)
Pravidla morálky jedince (nijama)
Cvičení jógových pozic
(ásan)
Jógové dechové techniky (pránajáma)
Ovládnutí smyslů
(pratjáhára)
Koncentrace mysli
(dhárana)
Meditace
(dhjána)
Splynutí s Universem
(samadhi)
Foto: www.jogah.sk

Přípravy na jarní část fotbalové sezóny se pomalu rozbíhají
Hornojiřetínské „áčko“ nastupuje
v nejvyšší krajské fotbalové soutěži, tedy
v krajském přeboru Ústeckého kraje. Kvůli
nevyrovnaným výkonům však v minulém
roce po podzimní polovině skončilo až na
12. místě z 15 celků, se 14 body a náskokem
7 bodů na poslední sestupovou příčku.
Na kontě má „Sokol“ 3 výhry za 3 body,
1 remízu a výhru na pokutové kopy za
2 body a 3 remízy a prohry na pokutové
kopy za 3 body. Nejlepšími střelci týmu se
stali Michal Novotný a Ondřej Hlaváček

shodně se čtyřmi vstřelenými brankami.
Začátek sezóny se našim chlapcům celkem
vydařil a posbírali několik bodů do tabulky.
Bohužel se potom vinou trestů a zranění
několika hráčů základní sestavy našemu
celku přestalo dařit. Polovinu sezóny
náš tým zakončil posledním zápasem 19.
listopadu minulého roku a od té doby mají
chlapci dovolenou.
K dalším tréninkům a zimní přípravě na
jarní část sezóny se chlapci sejdou v druhé
polovině ledna 2017. Zimní příprava bude

probíhat v domácích podmínkách v Horním
Jiřetíně a na hřištích s umělým povrchem
v Mostě a v Litvínově, kde bude také sehráno
několik přípravných utkání. Naši fotbalisté se
budou snažit co nejlépe připravit na zbylou
část sezóny, aby se posunuli do vyšších
pater tabulky a zajistili si co nejdříve účast
i v dalším ročníku naší nejvyšší krajské
soutěže. „A“ mužstvo dospělých zahájí
druhou polovinu sezóny 11. 3. 2017 a bude
zajíždět na hřiště FK Bíliny.
Michal Novotný, Marek Moudrý

Olympiáda z německého jazyka na ZŠ v Horním Jiřetíně
Dne 16. ledna 2017 se na naší ZŠ uskutečnilo školní kolo olympiády v německém jazyce. Žáci naší školy mají německý jazyk až
jako druhý povinný cizí jazyk po angličtině.
S výukou němčiny se tak začíná až v osmé
třídě. „Je možná trochu škoda, že v příhraničních regionech stále tolik lpíme na
angličtině a jazyk našich sousedů malinko
přehlížíme. Při hledání pracovních příleži-

Informace oddílu
MG na rok 2017

Oddíl moderní gymnastiky v letošním
roce zahajuje cvičební sezonu s počtem 60
cvičenek ve věku 4 až 18 let. Gymnastky
jsou zařazeny do tří programů – základní,
kombinovaný a volný program. Dále jsou
rozřazeny do kategorií podle věku.
Soutěžit budou v přátelských závodech
po celé ČR, dále v oblastní lize a v přeborech
Severočeského kraje s možným postupem
na MČR. Náš oddíl se každoročně účastní i závodů ve společných skladbách.
V letošním roce jsme zahájili tréninky již
4. Ledna jak v baletním sále, tak v tělocvičně či na sále KD.
Naše děvčata jste mohli již potkat
6. 1. 2017 při Tříkrálové sbírce v našem
městě Horní Jiřetín.
První vystoupení našich gymnastek uvidíte na plese města Horní Jiřetín 24. 2. 2017.
Další vystoupení je připravené pro maminky
na Den matek.
Náš oddíl letos pořádá již dva závody na Meziboří. První pro Severočeskou
ligu 8. 4. 2017 a druhý závod přátelský
9. 4. 2017.
Gymnastky v letošním roce odjedou
na dvě soustředění. První proběhne v Jesenici 1.–7. 7. 2017 a druhé na Klínech
15.–22. 7. 2017
Dvě závodnice v letošním roce dojíždějí
do Prahy na soustředění přípravky družstva
nadějí.
Předsedkyne oddílu: již 11 let Renáta
Smoláková
Vyškolené trenérky a rozhodčí
III. Třídy: Kateřina Bělinová, Jana Kejvalová,
Michaela Smoláková, Veronika Horáčková
Cvičitelka: Jitka Leichnerová
Instruktorky: Lucie Büttnerová, Petra
Kovtanová a Jana Císařová
Všechny trenérky se letos zúčastní školení nových pravidel MG.
Renáta Smoláková

tostí v našem regionu si troufám tvrdit, že
je požadovaná jazyková kombinace přesně
opačná. Lepší němčina a komunikativní
základy anglického jazyka jsou obvyklými
požadavky zaměstnavatelů. Situace se však
nelepší ani na středních školách, kde stále
méně studentů volí němčinu jako maturitní
předmět,“ vysvětlil učitel německého jazyka na ZŠ a MŠ Horní Jiřetín, Bc. Marek

Moudrý. Žáci osmých a devátých ročníků
základních škol z našeho okresu pak porovnají své jazykové znalosti na okresním
kole olympiády 15. února 2017 ve Středisku
volného času v Mostě. Z naší školy postoupí
nejlepší z účastníků školního kola. (Pozn.
red.: V době uzávěrky bylo jméno vítěze
zatím neznámé.)
Marek Moudrý

Seznam závodů v roce 2017:
18. 3. 2017
25. 3. 2017
1. 4. 2017
8. 4. 2017
9. 4. 2017
22. 4. 2017
23. 4. 2017
29. 4. 2017
30. 4. 2017
6. 5. 2017
7. 5. 2017
21. 5. 2017
27. 5. 2017
10. 6. 2017

Jablonecký korálek
Jarní liga I
Velikonoční zajíček
Jarní liga II
Přátelský závod
Jarní liga III
Chomutovský pohár
OP – Naděje, Jarní liga IV
Ústecký pohár
OP – ZPMG
Jablonecká perlička
OP – KP
Závod ke Dni dětí
Moudrá sova

Podzimní část
14. 10. 2017 Cena města Chomutova
22. 10. 2017 Podzimní dráček
4. 11. 2017 Vinohradský pohár TJ SPKV
11. 11. 2017 OP – společné skladby +
+ dvojice/trojice
Podzimní liga
12. 11. 2017 Jablonecký pohár

TJ Sokol Jablonec n. N. Sportcentrum
SK GYM Chomutov
TJ MG Rumburk
TJ Sokol Horní Jiřetín (Meziboří)
TJ Sokol Horní Jiřetín (Meziboří)
SC 80 Chomutov
SC 80 Chomutov
GSK Ústí nad Labem
GSK Ústí n. L.
USK Slávie Ústí nad Labem
TJ Sokol Jablonec n. N. Sportcentrum
MG Liberec
VS Praha
USK Slávie Ústí nad Labem
SC 80 Chomutov
TJ MG Rumburk
TJ Sokol Jablonec n. N. Sportcentrum
TJ Bižuterie Jablonec n. N.

Českomoravský pohár– 4 kola + finále v Praze
Mistrovství ČR:
27. 5. 2017 Naděje mladší
3. 6. 2017
Základní program
4. 6. 2017
Kombinovaný program
25. 11. 2017 Společné skladby

SK Jihlava
Gym. A taneční klub Kyjov
Gym. A taneční klub Kyjov

Společné vánoční zpívání
Letošní již jedenácté setkání v kostele Nanebevzetí Panny Marie navštívilo více než tři
sta návštěvníků z Horního Jiřetína, Černic
a širokého okolí. I to je důkazem, že je tato
vánoční tradice velmi populární a lidé se při
této příležitosti rádi sejdou při společném
zpívání koled a připomenou si všemocné
kouzlo Vánoc.
Při vstupu do kostela vítali návštěvníky Josef s Marií, vůně domácích perníčků, svařeného vína a punče. Nabídnout si
mohli všichni příchozí, včetně těch nejmenších.
Koncertní část byla zahájena slavnostní
fanfárou a příchodem tří králů s doprovo-

dem. Později rozezněl kostel také majestátní zvuk varhan a nakonec společné zpívání
těch nejkrásnějších koled.
„Opět vánoční zpívání nezklamalo. Plný
kostel lidiček, kteří jako už každý rok přijdou nasát sváteční atmosféru do našeho
kostela. Poprvé jsem šla se svým neposedným synkem, kterému ještě nejsou dva roky.
Jaké bylo mé překvapení, když vydržel sedět
téměř až do konce, rozhlížel se kolem a poslouchal. Už teď se těším na příští zpívání.
Moc pěkná tradice,“ podělila se o svůj zážitek z vánočního zpívání spokojená maminka
Helena Záďerová.
Radek Vrábel

Novoroční
ohňostroj

Příchod nového roku jsme i tentokrát oslavili společně. Už potřetí. I přes nepřízeň počasí, kdy město pokryla mlha, se náměstí
1. máje zaplnilo stovkami diváků a pyrotechnikům se podařilo vykouzlit desetiminutovou ohromující světelnou show, která
byla doprovázena hudbou. Starosta města
Vladimír Buřt popřál občanům úspěšný
nadcházející rok a po svém proslovu společně s obyvateli města zahájil odpočet novoročního ohňostroje.
„Novoroční ohňostroj se mi líbil, a to
nejen kvůli rachejtlím, ale hlavně proto,
že jsme se všichni sešli,“ okomentoval
novoroční podívanou člen výjezdové jednotky dobrovolných hasičů Horního Jiřetína Tomáš Novotný. I druhá reakce pro
městské listy se nesla v pozitivním duchu:
„Ohňostroj byl super, atmosféra byla hezká. Dorazilo dost lidí a líbil se mi proslov
starosty,“ okomentoval průběh akce Vojtěch
Antalecz.
Radek Vrábel

Co čeká Jezeří v roce 2017

Zámek Jezeří čeká v novém roce mnoho nového, a to v různých sférách jeho provozu.
Významnou oblastí jsou samozřejmě plánované rekonstrukce, díky kterým se po malých
krůčcích rok co rok zámek blíží své obnově.
Tento rok by své plody mohla přinést již několikaletá snaha o rekonstrukci velkého divadelního sálu. Uskutečnění jeho opravy je již
dlouhou dobu jedním ze středobodů snažení
v oblasti obnovy zámku. V současné chvíli
se dokončuje projekt na stavbu a projednává
se financování, po jehož vyřešení bude vyhlášena soutěž na stavební firmu. Pokud vše
proběhne hladce, můžete se přibližně za dva
roky těšit na otevření tohoto překrásného sálu
a později snad i na přilehlé prostory, kterými jsou šatny a foyer. Co se týče stavebních
úprav, je druhým velkým plánem rekonstrukce odvodňovacího systému, která bude uskutečněna na základě průzkumu prováděného
na podzim minulého roku. Zároveň se bude
pokračovat v opravě oken a dveří, které se
průběžně doplňují již několik let.
Správa zámku se i nadále bude věnovat
zvelebování prostor pro návštěvníky a zkva-

litňování služeb při trávení času v areálu. To
zahrnuje například přidávání míst k sezení
nebo plán na vystavění menšího dětského
koutku. Pracovat se jako vždy bude na vybavení prohlídkových místností a rozšiřování
expozice, jako například v nejbližší době
v pracovně kněžny. Dále jsou plánovány
nové expozice v některých ze zámeckých
místností. Tou hlavní je tzv. vyhlídka, jedna
z místností v nejvyšším patře zámku, odkud
se naskýtá nejlepší pohled na hnědouhelný
velkolom. Již sama o sobě působivá podívaná bude obohacena o výstavu fotografií
zaniklých obcí a jejich okolí. Druhá z expozic je zatím ještě „v plenkách“. Týká
se filmových počinů natáčených na zámku, o nichž jste se mimo jiné mohli dočíst
v článku v Jiříkovinách.
I v tomto roce se samozřejmě nezapomíná na všechny oblíbené a tradiční akce. Tou
nejbližší je „Život na zámku“, který se bude
konat 20. května. Další novinky zatím necháváme pod pokličkou a brzy vám sdělíme
více informací.
Hana Krejčová ml.

Kotlíková dotace
pro Ústecký kraj

Nová výzva na kotlíkovou dotaci bude vyhlášena na začátku roku 2017. V tuto chvíli
je možné podat žádost pouze na výměnu
nového zdroje využívající obnovitelné
zdroje energie (kotle na biomasu, tepelná
čerpadla).
Výše podpory je až 85%
Maximální výše dotace je 127 500 Kč.
Dále ale upozorňuji na možnost kombinace
s dotací na výměnu zdroje od města Horní Jiřetín, které poskytuje dotaci ve výši
40 000 Kč.
Pro více informací a vyhlášení výzvy
sledujte stránky krajského úřadu Ústeckého
kraje http://www.kr-ustecky.cz/

Pavel Dobeš KONCERT
25. 3. / 20 hodin/ KULTURNÍ DŮM
vstupné: 130 Kč
Předprodej vstupenek od 13. 2. 2017
na MěÚ Horní Jiřetín v úředních
hodinách…
PO 8,00 – 12,00 13,00 – 17,00 hod
ÚT 8,00 – 12,00 13,00 – 15,00 hod
ST 8,00 – 12,00 13,00 – 17,00 hod
ČT 8,00 – 12,00 13,00 – 15,00 hod
PÁ 8,00 – 12,00 hod

Foto: Jiří Beneš

Upravená otevírací doba prodejny
smíšeného zboží COOP
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

07,00 – 12,00
07,00 – 12,00
07,00 – 12,00
07,00 – 12,00
07,00 – 12,00
07,30 – 10,00
zavřeno

odpoledne zavřeno
12,30 – 16,30
12,30 – 16,30
12,30 – 16,30
12,30 – 16,30

Kulturní kalendář 2017
Minulý kulturní rok přinesl desítky příležitostí k setkávání lidí nejen v kulturním
domě, ale cestu k nám si našlo také množství zajímavých a známých osobností. Letos
tomu nebude jinak. Nejbližší pozvánka tak
například přináší bývalého sportovního komentátora Jaroslava Suchánka a folkové
duo Pepa Štross a Matěj Štross. Ti všichni
se sejdou v kulturním domě s pořadem Blbiny z ústní dutiny již tento pátek 20. 1. Od 18
hodin. Jaroslava Suchánka vystřídá v únoru
v kulturním domě trojice cestovatelů, která
se vydala s rikšou po Indii. Únor přinese

tradičně i ples města a masopustní průvod.
Ani letos nebudou chybět hudební legendy. Tou první je folkový písničkář Pavel
Dobeš, který svými evergreeny rozezní sál
kulturního domu 25. 3. V rámci chystaného
festivalu CESTOU K ZÁMKU se na Jezeří
objeví také Wabi Daněk a Laco Deczi. Festival bude mít mimo jiné v programu také
gulášfest, různá hudební vystoupení nebo
sochařské sympozium a vedle zámku Jezeří
bude znít také v Horním Jiřetíně nebo Černicích. Další letošní novinkou je TRUCK
TRIAL SHOW, která se uskuteční v květ-

nu. MĚSTSKÉ OSLAVY A POUŤ přichází s tradičním celodenním programem
v sobotu (12. 8.), který slibuje třeba Maxim
Turbulenc nebo skupinu Děda Mládek Illegal Band, a také v neděli pro vás připravujeme zajímavý program (13. 8.). V plánech
je velké pamětnické setkání s dechovkou,
výstavami nebo komentovanými prohlídkami. V domluvách je také třetí návštěva AC/
DC revivalu a v plánech jsou samozřejmě
i tradiční akce, jako jsou retroparty, dětské
dny, stavění májek, autorské výlety, druhý
ročník taneční soutěže O JIŘETÍNSKOU
ŠTOLU a mnoho dalšího.
Jiří Beneš

Kontaktní údaje

MĚSTO HORNÍ JIŘETÍN

Kulturní dům – kulturní referent
Bc. Jiří Beneš
Tel: (+420) 725 136 863
E-mail: kultura@hornijiretin.cz

Bytová správa
Kontaktní místo: Kulturní dům Horní Jiřetín
Zdeněk Bendl
Tel: (+420) 720 287 378
E-mail: byty@hornijiretin.cz

Knihovna
Odpovědná osoba: Jarmila Křížová
Tel: (+420) 725 136 863
E-mail: kultura@hornijiretin.cz

Provozní doba
Úterý:
14:00 – 18:00
Pátek:
14:00 – 18:00

Úřední záležitost bude vyřízena i mimo stanovené úřední dny a hodiny po dohodě s úředníkem, pokud
tomu nebudou bránit závažné důvody provozního charakteru.
Kontakty byly aktualizovány v lednu 2017.

Majetková správa
Miluše Vrábelová
E-mail: urad@hornijiretin.cz

Místostarosta
Branko Glavica
Tel: (+420) 724 431 527
E-mail: místostarosta@hornijiretin.cz

Evidence obyvatel, nemovitostí,
pozemků a poplatků
Matrika
Ing. Anna Trnková
E-mail: evidence@hornijiretin.cz
matrika@hornijiretin.cz

Podatelna a pokladna
Karolína Kvasničková
E-mail: podatelna@hornijiretin.cz

Kontaktní osoby
Starosta
Ing. Vladimír Buřt
Tel: (+420) 775 502 524
E-mail: starosta@hornijiretin.cz

Městský úřad
Úřední hodiny
Potoční 15/1
Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
435 43 Horní Jiřetín
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00 (pouze podatelna a pokladna)
IČ: 00265942
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
DIČ: CZ00265942
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00 (pouze podatelna a pokladna)
Tel: (+420) 476 734 283
Pátek: 8:00 – 12:00
Bankovní spojení: KB Most 2222491/0100
ID DS: fp2burz
E-mail: podatelna@hornijiretin.cz
www.hornijiretin.cz

✂

✂

Městská policie v Horním Jiřetíně
Městská policie Litvínov
Vodní 871
436 01 Litvínov
Pobočka:
Městská policie Litvínov
náměstí Míru 11
436 01 Litvínov
IČO: 00266027
DIČ: CZ00266027
Tel: (+420) 737 523 523
ID DS: 8tybqzk
E-mail: mpo@mulitvinov.cz
www.mulitvinov.cz/mp/
Ordinace praktického lékaře
MUDr. Vladimír Derner
5. května 294/9
435 43 Horní Jiřetín
Tel: (+420) 602 475 585
Ordinace praktické zubní lékařky
MUDr. Miloslava Ramešová
5. května 249/9
435 43 Horní Jiřetín
Tel: (+420) 476 734 431
E-mail: dr.ramesova@seznam.cz

476 767 850 (pevná linka 24 hod)
156 (tísňové volání)
476 752 881 (dispečink 24 hod)
(+420) 737 523 523
(+420) 737 142 577 (odchyt psů)

Úřední hodiny
Pondělí: 8:00 – 17:00
Úterý:
8:00 – 15:00
Středa:
8:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 15:00
Pátek:
8:00 – 12:00

Telefon
pevná linka:
pevná linka:
pevná linka:
mobilní:
mobilní:

Otevírací hodiny
Pondělí: 7:00 – 12:00
Úterý:
12:00 – 16:00
Středa:
7:00 – 12:00
Čtvrtek: 12:00 – 16:00
Pátek:
7:00 – 12:00

Veterinární stanice JUKOVET
MVDr. Jutta Kočková
Veterinární stanice pro domácí mazlíčky a drobná hospodářská zvířata
Na internetových stránkách
www.jukovet.cz/horni-jiretin můžete vždy sledovat
aktuální datum příjezdu veterinářky do Horního Jiřetína
Mostecká 37 (bývalá budova chovatelů)

Ordinace odborného lékaře internisty
MUDr. Jiřina Frydrychová
Generála Svobody 182
435 43 Horní Jiřetín
Tel: 476 754 859, 476 754 860 (pevná linka)
Mobil: (+420) 604 242 996

✂
✂

