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Členové dobrovolných hasičů Černice potřebují vaše sms!
V soutěži Českého rozhlasu Dobráci roku bojují o první místo,
které jim přinese titul Dobráci roku a výhru pro celé město
v podobě velké show za sto tisíc korun. Pomůžete jim
k vítězství? Stačí na číslo 900 11 04 poslat sms ve tvaru:
DOBRACI (mezera) CERNICE
(cena sms 4 Kč, počet hlasů z jednoho telefonního čísla není omezen)
Hlasování končí 18. 3.

Slovo starosty

Měsíc únor byl v našem městě ve znamení
několika významných událostí. Předně to
bylo výběrové řízení na ředitele základní
školy. Výběrová komise byla reprezentativně obsazena a pracovala důkladně, proto jsem přesvědčen, že vítězná uchazečka
Klára Křivánková bude velmi dobrou ředitelkou. Ze srdce jí přeju, aby ve svém
novém působišti našla dostatek kvalitních
spolupracovníků a vědění chtivých dětí, ale
zejména trvalou motivaci pro svou práci. Za
město můžu slíbit plnou podporu a úzkou
spolupráci.
Společenskou událostí číslo jedna byl
městský ples, jehož tradice zraje jako víno.
Ples byl vydařený jako vždy, ale co lze hodnotit nejvýše, to je skvělá atmosféra.

V minulých dnech nám na MěÚ přibyla
novinka, která sice není určena nejširší veřejnosti, ale přesto je to věc nadmíru důležitá. Jde o rampu, která pohodlně vyveze
vozíčkáře nebo jiné tělesně postižené po
schodišti z úrovně parkoviště až do vstupní
předsíně v budově úřadu. V minulosti se
nejednou stalo, že své záležitosti museli
vozíčkáři spolu s pracovnicemi úřadu vyřizovat venku, třeba v dešti nebo silném větru.
Nyní již mají tito lidé usnadněný přístup do
budovy a úřad jim tak může nabídnout stejný komfort vyřizování záležitostí, jakého
požívají ostatní občané.
Stále větším problémem našeho města se
jeví bezpečnost silničního provozu. Hromadí
se stížnosti občanů na špatnou situaci, ale
také různé podněty na řešení nebezpečných
úseků komunikací. Z tohoto důvodu se

na našem úřadu uskutečnilo jednání se
zástupci Správy a údržby silnic Ústeckého
kraje. Předmětem jednání bylo nejen vyřešení nebezpečné křižovatky „u zrcadla“, ale
také možnost zřízení přechodů pro chodce
v ulici Mostecké. Na většině záměrů jsme se
shodli, a tak po dokončení projektových prací
a zajištění potřebných povolení budou tato
nezbytná bezpečnostní opatření realizována
postupně v tomto a příštím roce.
Letošní Velikonoce nastávají velmi brzy,
v jednom z nejranějších kalendářních termínů, které přicházejí v úvahu. Velikonoce
jsou spojené s příchodem jara, tedy čehosi
toužebně očekávaného a vzácného. Drazí
spoluobčané, přeju vám všem, abyste tyto
radostné svátky prožili s nadějí, která je samotnou podstatou Velikonoc.
Vladimír Buřt

Foto Nikola Bachurová

Rozhovor s Renátou Smolákovou

Jedna z největších sportovních rodin hornojiřetínského Sokola Oddíl moderní gymnastiky má za sebou stovky úspěšných závodů, stovky medailí a tisíce a tisíce hodin
tréninků. Zejména v posledních letech se oddíl pohybuje i v těch nejvyšších soutěžích
v ČR. O týmu složeném z takřka padesáti gymnastek povypráví v rozhovoru předsedkyně oddílu Renáta Smoláková.
V kolika letech jste udělala první hvězdu?
V první třídě.
Počítám, že vaše sportování začalo již
v dětství.
Tehdy jsme tu měli cvičení pro rodiče
s dětmi a cvičení pro dorost. K tanci jsem
se pak více dostala přes taneční.
Tancovala jste i závodně? Jakým tancům
jste se věnovala?
Standard a latina. Závodně jsem tancovala několik let.
Tanec vás přivedl k oddílu?
K Oddílu moderní gymnastiky mě přivedla především má láska k dětem a samozřejmě i zmíněný tanec a hudba.
Kdy se s moderní gymnastikou začíná?
Ideální věk je kolem třetího a čtvrtého
roku. Je důležité, aby si děti začaly zvykat
na kolektiv i přístup trenéra.
A ideální gymnastka je jaká?
Musí být štíhlá, vysoká, se sportovním
nadáním. Musí si pamatovat sestavy, slyšet
hudbu. To vše je velmi důležité. Protože jsou
gymnastky, které jsou šikovné, ale neslyší
hudbu… nebo nedokážou před rozhodčími
dobře „prodat“ to, co umí. Všechno musí
zvolna plynout. Taneční výkon, grimasy,
úsměv apod.
Je možné to vydřít? Nebo se prostě gymnastky rodí.
Můžete se naučit mnoho věcí, ale na vyšší úrovni bude vždy gymnastka, která má
pro tuto disciplínu vrozené předpoklady. Je

to podobné jako v jiných oblastech, někdo
zkrátka má ten dar a někdo ne.
V mnoha sportovních odvětvích se neustále zvyšují nároky. Platí to i u moderní
gymnastiky?
Samozřejmě. Zvyšují se nároky na rozsah, ohebnost, skoky. Po gymnastkách se
chce stále více. To je také důvod, proč se
děvčata rozdělují do několika kategorií.
Jaké jsou to kategorie?
V rámci moderní gymnastiky existují tři
programy – základní, kombinovaný a volný. V základním programu se na soutěžích
předvádí předepsané sestavy. Gymnastky
tedy předvádí stejnou sestavu. V kombinovaném programu je jedna sestava předepsaná a druhá volná s tím, že i v té volné jsou
obsažené povinné prvky. A volná sestava je
individuální.
Oddíl má na svém kontě stovky me
dailí. Kdy se úspěchy začaly poprvé hromadit?
Poslední tři roky byly velmi úspěšné
a dotkli jsme se i nejvyšších soutěží u nás.
A když pomineme medaile, diplomy
a další záležitosti spojené s prvními, druhými nebo třetími místy, tak co bylo pro vás
osobně největším úspěchem oddílu?
Že nás začali vnímat a že už na soutěžích
ví, kdo jsme a odkud jsme. Což třeba ještě
před pěti lety tak úplně nebylo. V současnosti dokážeme převálcovat i gymnastky
v Praze.

Kolik lidí čítá vaše gymnastická rodina?
47 gymnastek ve věku od 4 do 17 let,
6 trenérek a jedna cvičitelka.
Jaké máte vize s oddílem do budoucna?
Chceme se více věnovat volnému programu a dále se zdokonalovat v tom, co děláme.
Velký dík patří trenérkám, které se děvčatům
věnují. Doufám, že u nás zůstanou a že pro
nás i další vyrostou.
Jiří Beneš
Moderní gymnastika (dříve označovaná
jako umělecká gymnastika) se začala formovat v Československu v padesátých letech.
Vycházela z tradic české a slovenské tělesné výchovy žen a ze zkušeností tanečních
a rytmických škol. Moderní gymnastika je
charakteristická předvedením sestav s náčiním i bez náčiní (cvičí se s pěti druhy náčiní:
švihadlo, obruč, míč, kužele, stuha) a spojením gymnastických a tanečních prvků.
Medailonek
Renáta Smoláková se narodila 11. 4. 1970,
v současnosti žije v Litvínově a pracuje
v oděvním závodu Triola v Horním Jiřetíně. Oddíl moderní gymnastiky vede od roku
2006.
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Velikonoce

Velikonoce jsou nejvýznamnějšími křesťanskými svátky. Mají připomínat zmrtvýchvstání Ježíše Krista, které mělo nastat tři dny po
jeho ukřižování. Velikonoce jsou svátkem
pohyblivým, který připadá každý rok na jiné
datum – na neděli následující po prvním jarním úplňku. Velikonoce jsou ale i svátky
jara, které oslavují probouzení přírody, její
plodnost, naději a lásku. Velikonoční zvyky a tradice se lišily vesnici od vesnice a dřív
probíhaly během velikonočního období, které trvalo šest neděl. Jejich úkolem bylo zbavit
se všeho starého, očistit domácnost i tělo od
chorob, připravit se na znovuzrození přírody. Slovanský název svátku, Velikonoce, se
vztahuje na „velkou/velikou noc“, v níž byl
Kristus vzkříšen. Mezi velikonoční symboly
patří beránek, kříž, vajíčko, kočičky, ale i třeba křen, jenž symbolizuje hřebíky či hořkost
utrpení Krista. V Česku je prastarou tradicí
hodování a pomlázka. Ačkoli může být vyšlehání bolestivé, není cílem způsobovat
příkoří. Spíše je pomlázka symbolem zájmu
mužů o ženy. Pověst praví, že dívky mají být
na Velikonoce vyšlehány, aby zůstaly celý
rok zdravé a uchovaly si plodnost. Jiný výklad pomlázky je odvozen od pomlazení, tj.
omlazení. Proto muži používají mladé proutí
s největším podílem „životní síly“, kterou
předávají vyšlehané osobě. Z téhož důvodu
ženy dávají jako odměnu za omlazení vajíčko, prastarý symbol nového života. Poslední
týden – také pašijový týden – dlouhého postního období připomíná utrpení Ježíše Krista
a každý den má své pojmenování:
Modré pondělí – v kostelech se vyvěšovaly modré látky.
Šedivé úterý – hospodyňky vymetaly
pavučiny a uklízely.

Historické
postřehy…

Architektonické skvosty na dosah ruky
Většina lidí si při spojení „architektonické skvosty“ představí koloseum v Římě, Taj
Mahal v Indii nebo třeba Pražský hrad. Ale
nemusíme chodit daleko, abychom mohli
spatřit jedinečnou architekturu na vlastní
oči. Také v Horním Jiřetíně se nachází několik architektonicky významných staveb a to
nepíši o zámku Jezeří nebo kostele Nanebevzetí Panny Marie. V našem městě se totiž
dochovaly (minimálně) dva hrázděné domy.
Stavební technologie hrázdění spočívá
v tom, že se do dřevěné trámové konstrukce vkládá výplň tvořená různými materiály,
ať už to byla v chudších oblastech pouze
hlína nebo u majetnějších vlastníků vepřovice nebo klasické pálené cihly. Hrázdění je
typickou architekturou německy mluvících

Tradiční velikonoční dílny přilákaly do kulturního domu desítky dětí i rodičů. Vedle kreativních koutů si tu děti mohly zařádit i v show Zdeňka Lukesleho.
Foto: Jiří Beneš
Škaredá (černá) středa – vymetaly se
komíny a kdo se mračil, tak mu to zůstalo
každou středu v roce, v tento den zradil Jidáš Ježíše.
Zelený čtvrtek – v tento den by se měla
jíst zelená jídla (špenát, kopřivy, řeřicha
apod.), aby byl člověk zdravý.
Velký pátek – je dnem smutku, protože
Ježíš byl vyslýchán, odsouzen a ukřižován.
V některých městech se hrají pašijové hry.
Podle starobylých pověr se v těchto dnech
otvírala země s poklady, nesmělo se orat
a kopat na poli, nepralo se prádlo.
Bílá sobota – den, kdy byl Ježíš ukládán
do hrobu. Doma se bílilo, vařily a pekly se
obřadní pokrmy, pekly se mazance a berán-

ci, muži a chlapci pletli pomlázky, zdobila
se vajíčka.
Velikonoční neděle (Boží hod velikonoční) je největším svátkem celého liturgického roku. Jedly se pokrmy posvěcené
v kostele a každý, kdo do domácnosti přišel,
musel být takovým jídlem obdarován.
Velikonoční (Červené) pondělí je dnes
nejoblíbenějším dnem hlavně mužů. V tento
den se mělo darovat červené vejce a dívka
měla být vyšlehána, aby byla celý rok zdravá.
Velikonoční pondělí tento rok připadá na
28. 3. 2016. Nově je Velký pátek státním
svátkem, a tak si můžeme užít celé velikonoční svátky v pohodlí domova.
Lucie Dandová

oblastí. Pás takovýchto staveb se táhne severním a středním Německem přes severozápadní Čechy až po oblast historického
Pruska. Zasahuje však i na území dnešní
Francie (Alsasko), Polska (Slezsko) nebo
Nizozemska. Není proto divu, že i v Sudetech se s touto architekturou setkáváme.
První hrázděné stavby začínají vznikat
v raných letech 16. století a jedná se velmi

často o sakrální stavby jako kostelíky nebo
kapličky. Později v tomto stylu vznikají celé
vesnice i města. S hrázděním se setkáváme
také na tzv. Pohádkové cestě (Märchenstraße) středním Německem, a to ve městech
jako Marburk, Kassel nebo Brémy. V centru
univerzitního města Marburk se tak člověk
skutečně cítí jako v pohádce bratří Grimmů.
Horní Jiřetín nebyl v minulosti výjimkou a hrázděných stavení zde byla většina.
Jednalo se však o stavební techniku, která
byla typická pro chudší venkovské oblasti,
a s postupným „poměšťanštěním“ zmizela
i tato architektura. Domy se zachovalým
hrázděním se v Horním Jiřetíně nacházejí na
dvou místech, první stojí přímo pod budovou
tělocvičny TJ Sokol Horní Jiřetín a druhý se
nachází mezi poštou a bývalou školní družinou. Je velkou škodou, že se takových staveb
nedochovalo více, však se podívejte na tu
parádu, jakou tyto domy dělají v německém
Marburku.
Marek Moudrý

ZŠ a MŠ Horní Jiřetín
Základní škola v Horním Jiřetíně se může
pochlubit dalšími učebními úspěchy. 8. 2.
2016 proběhlo ve Středisku volného času
v Mostě okresní kolo olympiády v českém
jazyce kategorie I. – pro žáky 8. a 9. tříd.
Petr Duben z 9.třídy se umístil na 7. místě
a Simona Brejchalová na 12.–16. místě. Celkem se zúčastnilo 26 soutěžících.
O další úspěch se zasloužila žákyně 8.
třídy Markéta Zálešáková, která soutěžila
v anglickém jazyce v kategorii II.A – žáci 8.
a 9. tříd ZŠ postupové kategorie a obsadila
krásné 4. místo.
A to nejlepší na konec. O ten největší
úspěch školy se zasloužil opět žák 9. třídy Petr Duben. V pátek 4. 3. 2016 vyhrál
okresní kolo chemické olympiády. Svým
vítězstvím si tak zajistil postup do krajského kola.
Všem žákům gratulujeme a děkujeme za
vzornou reprezentaci školy. Petrovi budeme
držet palce v krajském kole.
Ve čtvrtek 11. 2. 2016 proběhla pro žáky
1.–9. třídy v naší škola beseda, která byla
vhodným doplněním environmentální
výchovy žáků. Obsahovala informace
odpovídající tematickému okruhu „Vztah
člověka k prostředí“ průřezového tématu
„Environmentální výchova“ v Rámcovém
vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Cílem je podpora vědomí odpovědnosti za životní prostředí a propagace tříděného sběru odpadů. Program je připravený ve
spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem průmyslu a obchodu
a Pedagogickou fakultou UK.
Žáci byli seznámeni s rozeznáváním
základních druhů odpadů, s tím, co patří
do barevných popelnic, které jsou běžně
na ulicích, se sběrným dvorem, skládkou,
spalovnou. Lektoři vysvětlili dětem systém
nakládání s komunálním odpadem a seznámili je s několika recyklovanými materiály
a výrobky.
Beseda byla velkým přínosem nejen pro
žáky, ale i učitele, kteří ocenili profesionální
přístup lektorů.
Irma Vaňková
Školní kolo soutěže v recitaci proběhlo v ZŠ
a MŠ Horní Jiřetín v úterý 2. 3. 2016. Soutěž
je mezi dětmi velmi oblíbená a každý rok se
jí účastní velký počet recitátorů. V letošním
roce bylo 33 soutěžících rozděleno do čtyř
kategorií. Odpoledne si přišlo užít i cca 40 diváků – rodičů, prarodičů a spolužáků. A kdo
byl v jednotlivých kategoriích nejlepší?
1. kategorie – 1. třída 1.místo: Kateřina Kuželová, 2. místo: Kateřina Kostolná,
3. místo: Matěj Hofmann

2. kategorie – 2.–3.třída 1.místo: Filip
Gažůr, 2. místo: Stella Končelová, 3. místo:
Diana Trnková
3. kategorie – 4.–5. třída 1. místo:
Kamila Svitáková, 2. místo: Eliška Křepelková, 3. místo: Veronika Štancová
4. kategorie – 6.–9. třída    1. místo: Nela
Vorlíková, 2. místo: Karolína Kostolná,
3. místo: Anna Vandírková
Irma Vaňková

Foto: Irma Vaňková
Zatímco se žáci 2. stupně ZŠ v Horním
Jiřetíně chlubí učebními úspěchy, žáci
1. stupně nezůstávají pozadu. Ti se můžou
pochlubit úspěchy sportovními.
Ve čtvrtek 3. 3. 2016 se zúčastnili v Litvínově oblastního kola soutěže Barevný
minivolejbal a vedli si velmi dobře. V kategorii oranžový minivolejbal se T. Tvrdek
2. tř. a M. Pošta 3. tř. umístili na 1. místě.
V kategorii žlutý minivolejbal si vybojovali
1. místo D. Karas a M. Kužel 2. tř., 2. místo
L. Berková a I. Zábranská 2. tř., 3. místo
E. Hubáčková a J. Podhráská 2. tř.
Všem dvoučlenným družstvům, která
obsadila 1. místa, přejeme hodně úspěchů
v postupu do vyšší soutěže.
Irma Vaňková
Ve čtvrtek 3. 3. 2016 si připravili příslušníci Policie ČR besedu s ukázkami výzbroje
a výstroje pro žáky 3. a 4. třídy naší školy. Dětem ukázali, co má každý příslušník
u sebe a k čemu co používá. Děti mohly
nahlédnout do služebního vozu a dozvědět
se spoustu užitečných informací.
Irma Vaňková

Foto: Irma Vaňková

Sportovci se probouzejí ze zimního spánku
Zatímco nám paní zima ještě (snad naposledy) dokazuje svou sílu, hornojiřetínští
sportovci nelení a připravují se pilně na své
první jarní zápasy. Fotbalový A-tým, hrající Krajský přebor dospělých, čeká totiž již
o víkendu 13. 3. 2016 od 14:30 zápas 16.
kola na půdě domácí Modré. Žáci si na svůj
první letošní soutěžní zápas ale musí teprve
počkat, až v sobotu 2. dubna budou hosty na
hřišti TJ Sokol Bečov. O den později, 3. dubna, sehrají své první soutěžní utkání v tomto
roce taktéž na venkovním kolbišti v nedalekých Obrnicích naši „B“ muži. V příštím
čísle pak můžete očekávat ohlédnutí za
zimní přípravou našich borců a samozřejmě
také jejich první jarní výsledky.
Náplň zimního období nám také představili hráči stolního tenisu, konkrétně ústy
Vojtěcha Antalecze, který okomentoval dění
okolo ping-pongu těmito slovy: „Jsme jeden
z mála sportů, který vlastně nemá zimní přestávku. Je to i logické, hrajeme v hale a tam
je počasí stálé,“ uvedl mladý stolní tenista.
„K pravidelným tréninkům samozřejmě patří
také důležité zápasy. Náš A-tým teď čeká 21.
3. v Mostě v místní nově zrekonstruované
sportovní hale veledůležité klání o postup do
krajské soutěže, II. třídy,“ upřesňuje Vojtěch.
Proti hornojiřetínským sportovcům se postaví KST Most „B“. Našim borcům tak budeme
držet palce a kdo by chtěl, může je samozřejmě přímo na místo přijet podpořit.
Marek Moudrý

Horní Jiřetín
kulturní

Kulturní program v dubnu začíná taneční
soutěží O JIŘETÍNSKOU ŠTOLU, která
se ukáže světu 2. 4. Široké veřejnosti bude
přístupná už od 10 hodin. O první ŠTOLU se
bude ucházet sedm tanečních skupin. Soutěž
pořádá skupina Los Gatos a město Horní
Jiřetín. V dubnu také dojde na retroparty
a další autorský výlet na Jezeří. Tradiční výšlap budou opět doprovázet příběhy o tajemných bytostech Krušných hor. A vynechat
nelze ani tradiční stavění májky v Černicích
a Horním Jiřetíně. Další info najdou zájemci
na webu www.hornijiretin.cz nebo na Facebooku ve skupině Horní Jiřetín kulturní.

Poděkování
Děkuji touto cestou zastupitelstvu města
Horní Jiřetín za projevené blahopřání a dárky k mým 80. narozeninám.
Jiřina Prokschová

Městský ples
praskal elegancí

„Jdeme na to,“ tak zněla první slova kulturního referenta Jiřího
Beneše, která zahájila očekávaný ples v Horním Jiřetíně. Výtečný
hornojiřetínský oddíl moderní gymnastiky poté svým tanečním
vystoupením odstartoval v energickém a elegantním duchu chod
večera. Svým vystoupením si děvčata zasloužila také stejně energický potlesk. Pár slov a přípitek starosty města Vladimíra Buřta
pak daly zaznít prvním tónům vynikajícího hudebního uskupení
North Big Band, které hrálo na městském plese již potřetí v řadě.
A není se čemu divit, hned při první písni hosté neotáleli a zaplnili
taneční parket v hojném počtu. Přátelská atmosféra se nesla kulturním domem po celý večer a účastníci plesu si pochvalovali dobrou
náladu, vybraný hudební repertoár, ale také významně rostoucí
kvalitu již tradiční městské slavnosti. Vyprodaný ples navštívili
někteří hosté po několikáté, mezi pravidelnými návštěvníky se ale
rovněž našli tací, kteří se plesu účastnili poprvé. „Na plese v nově
opraveném sále jsme byli s manželkou poprvé. Moc se nám líbilo
předtančení gymnastek, hudba i nálada. Ples působil velmi honosně a zábava byla na úrovni. S průběhem plesu jsme s manželkou
a přáteli nadmíru spokojení,“ okomentoval ples Petr Dvořák. Další
z hostů, Michal Hubáček, uvedl: „Na městský ples chodíme každý
rok a pokaždé odcházíme spokojení a s velkým úsměvem. Zimní
událost číslo jedna si nenecháme ujít ani příští rok.“ Po půlnočním
losování o hodnotné ceny a vyhlášení královny a krále plesu se
o další hudební program skvěle postaral Dj Marek Leština.
Radek Vrábel

Okénko knihovny
Opět nahlédneme do Okénka
knihovny, tentokrát na nové
knížky pro děti a mládež
Pitro – Šplíchal: Staré řecké báje a pověsti – (komiks slavných pověstí) Fragment
2015
Pitro – Šplíchal: Staré pověsti české – (komiks našich pověstí) Fragment 2014
Eislerová, Jana Robinson Crusoe – (krásně
ilustrované dobrodružství) Fragment 2013
Saint-Exupéry: Malý princ – (slavná knížka
francouzského autora) Albatros 2010
Lindgrenová, Astrid: Lotta z Rošťácké
ulice – (pro mladší děti) Albatros 2010
Howard, Martin: Ovečka Shaun – Obluda
z močálu – (pro menší děti) Albatros
2015
Werich, Jan: Bleška a veška – (milý příběh
pro menší děti) Albatros 2015
Kaiblingerová, Sonja: Smrťák Harry –
(dobrodružný příběh pro …náctileté)
Albatros 2015
Pospíšilová, Zuzana: Baobaba a jiné povídky
– (skřítkové a strašidýlka) Albatros 2015
Salmela, Alexandra: Žirafí máma a jiné
příšery – (pro menší děti) Albatros 2015
Gaiman, Neil: Spáčka a vřeteno – (pohádka
o černé magii) Albatros 2015
Král, Rudolf: Ema a pusinkový lupič – (rodinný příběh pro děti) Albatros 2015
Dudek, Adolf: Povídej pohádku – ( ilustrované pohádky pro nejmenší) Libret 2012
Marková, Cyndi: Kuře Kung prásk – Vlítneme na to! – (humorný komiks)
Fragment 2015
Gordon, Roderick: Ztracený svět v podzemí – (fantasy pro starší čtenáře)
Fragment 2008

Ambjornsen, Invar: Samson a Roberto –
(humorný příběh – pes a kočka) MF 2015
Šplíchal, Josef: Jak si kašna kupovala
plavky – (pohádky pro předškoláky)
Alfa-Omega 2010
Mačenková, Jitka: Pohádkově barevné – (barevné verše pro nejmenší)
Alfa-Omega 2014
Krutinová, Jana: Králíček Miklíček – (pohádka pro předškoláky) Alfa-Omega 2010
Winnerová, Alena: Papouščí básničky pro
kluky a holčičky – (papoušci) Dobrovský
2015
Beechwood, Beth: Hannah Montana –
Udržíš tajemství? – (pro …náctileté)
Egmont 2010
Šplíchal, Antonín: Hry a rošťárny pro kluky
a holky – (nápady na hry) Fragment 2012
Šplíchal, Antonín: Super hry a rošťárny
pro kluky a holky – (nápady na hry)
Fragment 2013
Zone, Noel: Nebezpečí číhá všude – (humorná příručka jak se chránit) Albatros 2015
Martinková, Věra: Ta naše babička má za
ušima – (náměty na hry s dětmi) Alfa-Omega 2012
Martinková, Věra: Ta naše babička má za
ušima 2 – (náměty na hry v zimě) Alfa-Omega 2015
Buzan, Tony: Myšlenkové mapy pro děti –
(efektivní učení) BizBooks 2014
Záruba, Bořivoj: Pravěké rekordy – (zajímavá čísla z pravěkého světa) Albatros 2015
Fontes, Justine: Rango, hrdina Divokého
západu – ( fantasy pro mládež) Fortuna
2011
Steinhofel, A. Rico, Oskar a přízraky – (deník obyčejného kluka) MF 2012
Nejedlá, Ludmila: Cesty a cestičky – (příběhy pro školáky) Alfa-Omega 2010

Foto: Nikola Bachurová

Oblastní charita Most
otevřela nové zařízení
v Janově

V objektu bývalé speciální školy v Janově nabízí Oblastní charita
Most od 1. 1. 2016 služby pro občany Litvínova a blízkého okolí.
Jedná se o zařízení s nádvořím, zahradou a sportovištěm v katastru
Janova. Cílem projektu bylo vybudování moderního zázemí pro
poskytování služeb veřejnosti, což se podařilo. Kolaudace objektu
Komunitní centrum Janov proběhla 30. 11. 2015. Centrum slouží
pro poskytování vybraných registrovaných sociálních služeb, ale
i činností zaměřených například na vzdělávání nebo volný čas jak
dětí, tak dospělých. Pro všechny občany jsou připraveny klubovny,
dílny, učebna, posilovna, malá tělocvična nebo hudební zkušebna.
Z registrovaných sociálních služeb Oblastní charita Most nabízí
v tomto novém zařízení například sociální službu Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi. Právě tato služba je určena také obyvatelům Horního Jiřetína. Obsahem spolupráce zaměstnanců projektu
a rodiny je individuální sociální pomoc a poradenství v zájmu rodičů
a jejich dětí, získávání a prohlubování rodičovských schopností,
dovedností a kompetencí, zlepšení hospodaření rodiny, prevence zadlužení. Náplní služby je také zlepšení života dětí a jejich úspěšnosti
ve škole, včetně prevence předčasného ukončování jejich vzdělání.
První společnou akcí tohoto projektu byl karneval. Pod vedením
zaměstnanců rodiče pomohli svým dětem s výrobou masek, poseděli
u malého občerstvení. Pro děti byly připraveny hry s diskotékou
a odměnami za nejlepší masku nebo tanečníka.
Doufáme, že i další akce budou stejně úspěšné, a rádi bychom
přivítali i nové zájemce o všechny v tomto objektu realizované
služby.
Za Oblastní charitu Most Alena Lencová

Květiny, hudba, masáže i něco sladkého. Takový byl svátek žen
v kulturním domě.
Foto: Jiří Beneš

MĚSTO HORNÍ JIŘETÍN – KONTAKTY
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
hod)
Tel: (+420) 737 523 523
ID DS: 8tybqzk
E-mail: mpo@mulitvinov.cz
www.mulitvinov.cz/mp/

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

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

Provozní doba
Úterý:
15:00 – 18:00
Pátek:
14:00 – 18:00

Ordinace praktického lékaře
MUDr. Vladimír Derner
5. května 294/9
435 43 Horní Jiřetín
Tel: (+420) 602 475 585

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

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

Telefon
pevná linka: 476 767 850 (pevná linka 24
pevná linka:
pevná linka:
mobilní:
mobilní:

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

PILATES
Město Horní Jiřetín zve každé úterý
v 16.30 hodin a každý čtvrtek od
17.30 hod. do kulturního domu na
cvičení metody PILATES.
Vstupné: 30 Kč (obyvatelé Horního
Jiřetína a Černic)
80 Kč (ostatní)

JOGA
Město Horní Jiřetín zve každé úterý
od 17.30 hod. do kulturního domu na
cvičení JOGY.
Vstupné: 30 Kč (obyvatelé Horního
Jiřetína a Černic)
80 Kč (ostatní)

Nově otevřené kadeřnictví
v Horním Jiřetíně
Kadeřnictví studio Bee
Nám. 1. Máje, Horní Jiřetín
Otevřeno denně (kromě neděle)
www.studiobee.cz

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

Povšimnutí

Zima se s námi loučí bílými sněženkami, které zdobí třeba okolí
hasičské zbrojnice a vítají tak jaro. S jarem ale nevyrostly u zbrojnice
jen sněženky, ale také nové dětské hřiště s odpočinkovým parkem
a lavičkami. Houpačky, šplhací síť, horolezecká stěna nebo klouzačky spojené závěsným mostem snad budou pro děti tím pravým jarním
pozdvižením. Zatím ještě hřišti chybí plot, který ale také vyroste
s dalším oteplením.
Radek Vrábel
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