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Wabi Daněk

ničkáři si koncert v Horním Jiřetíně i vnímavé posluchače pochvalovali. V květnu náš
kulturní dům čeká další zajímavá návštěva
z hudebního světa, tentokrát světoznámý
trumpetista Laco Deczi. Ten dorazí 22. 5.
Aktuální info nejen kolem kulturního dění
najdou zájemci na www.hornijiretin.cz
nebo ve FB skupině Horní Jiřetín kulturní.

Slovo starosty

tečně ještě jednou všem gratuluju a děkuju za
vynikající reprezentaci našeho města.
Po mnoha měsících nejrůznějších administrativních obtíží se konečně rozběhla
rekonstrukce objektu bývalé prodejny čp. 49
v Mostecké ulici a jeho adaptace pro potřeby
zdravotnictví a služeb. Z opakované soutěže
vyšla vítězně firma Stavmost, s.r.o. Podle
referencí jde o slušnou stavební společnost,
a proto snad můžeme věřit, že stavba proběhne ve sjednaných termínech a zejména
v očekávané kvalitě.
V jarních měsících budeme pokračovat
v opravách některých místních komunikací.
Jde zejména o vrchní úsek ulice Okružní,
vrchní vjezd do ulice Pod Zbrojnicí a vrchní
úsek ulice Hornické.
V uplynulých týdnech se náš úřad zabýval
rovněž řadou zcela prozaických záležitostí.
Mezi nimi byl také případ jednoho z obča-

Událostí číslo jedna byl v březnu koncert
Wabiho Daňka a Miloše Dvořáčka. Velmi
početné publikum (početnější už by se do
sálu ani nevešlo) si užívalo známé písně
a skvělou atmosféru. Nutno dodat, že velká
spokojenost byla i na druhé straně. Oba pís-

Letošní Velikonoce připadly již na raný březnový termín, přesto byly velmi krásné. Pocit
jarní radosti umocnily dvě povelikonoční
soboty, které přinesly mimořádně vydařené
sportovně-společenské události, jichž jsem
měl tu čest se zúčastnit. První z akcí byla
taneční soutěž O jiřetínskou štolu a proběhla
v našem kulturním domě, druhou byl závod
moderních gymnastek, který však musel být
z prostorových důvodů uspořádán ve sportovní hale v Meziboří. Obě výborně obsazené soutěže byly od začátku do konce dílem
jiřetínských cvičitelek, trenérek a vedoucích.
Je pro mě velikým potěšením, že mohu být
hrdý nejen na skvělé výsledky jiřetínských
tanečnic a gymnastek, ale stejnou měrou i na
všechny dámy, které s vysokou profesionalitou zvládly organizaci obou soutěží. Doda-

nů, který založil rozsáhlou černou skládku
na loukách jižně od Horního Jiřetína. Po několika měsících intenzivní komunikace mezi
městem, městskou policií a přestupkovou komisí MěÚ Litvínov bylo dosaženo alespoň
trochu uspokojujícího výsledku v podobě
rozhodnutí, na jehož základě musí provinilec uhradit nejen vyměřenou pokutu, ale také
náklady spojené s likvidací černé skládky.
Jedná se o důležité a možná i průlomové
rozhodnutí, neboť onen občan bohužel není
jediným člověkem či subjektem, který nemá
žádný problém vyvézt odpady všeho druhu
do volné přírody kolem Jiřetína nebo Černic.
22. dubna si opět připomeneme Den země,
do něhož se tentokrát Horní Jiřetín aktivně
zapojí. Děti z naší školy budou za podpory
města uklízet černé skládky v okolí a budou
se podílet na úpravě jednoho z prostranství
uprostřed Černic.
Vladimír Buřt
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Rozhovor s Klárou Křivánkovou
„Preferuji individuální přístup a otevřenost,“ říká v rozhovoru ředitelka ZŠ
a MŠ Horní Jiřetín Klára Křivánková.
Nová tvář základní školy městským listům prozradila, jakých změn se škola
v budoucnu dočká, co se plánuje, vybuduje nebo přesune.
Když jsem přicházel, byly dveře do ředitelny otevřené. To byla náhoda?
Nechci být odříznutá od dění. Nemám
ráda zavřené dveře. Dveře do ředitelny budou pro všechny otevřené.
Jaké byly vaše první dojmy, když jste poprvé navštívila školní budovy?
Školu jsem navštívila ještě předtím, než
jsem se přihlásila do výběrového řízení.
Chtěla jsem si ji prohlédnout a zjistit si
informace. První dojmy byly dobré. Škola
se mi líbila.
Důležitou součástí výběrového řízení
byla vypracovaná koncepce školy. Mohla
byste tu svou čtenářům přiblížit?
Preferuji individuální přístup, který
v koncepci zmiňuji. Tento přístup je velmi
důležitý zejména na školách tohoto typu.
Škola není z nejmenších, ale zároveň to není
škola, kde by se nikdo s nikým neznal. Znají
se tu všichni. Menší kolektivy mají svou výhodu. I z tohoto důvodu například zvažuji, že
alespoň na hlavní předměty rozdělím třídy,
kde je větší počet žáků. Větší prostor bych
také ráda ve výuce věnovala uživatelské
znalosti počítačů, jazykové vybavenosti
a sportu. Neznamená to ale, že bych dávala
do pozadí třeba dílny nebo jiné předměty.
A když zůstaneme u počítačů… jak je
na tom z vašeho pohledu místní počítačová
učebna?

Její současný stav není ideální a je potřeba ji co nejdříve dovybavit a vylepšit. Pokud bude vypsán nějaký vyhovující projekt,
pokusím se na ni získat peníze z některého
z těchto projektů pro školy.
A celková vybavenost školy je podle vás
na jaké úrovni?
Škola je jinak velmi dobře vybavená. Ve
většině tříd je nový nábytek, máme
interaktivní tabule, i když technika samozřejmě po letech odchází a je třeba ji obměnit apod.
Vedle vylepšení počítačové učebny plánujete jaké změny?
Chtěla bych upravit a pozměnit řadu věcí.
Pokud to bude jen trochu možné, ráda bych
přesunula první a druhou třídu do horní budovy školy. Setkávám se s názorem, že je pro
prvňáčky dobré, že jsou blízko školky, ale na
druhou stranu to jsou školáci a měli by být
s ostatními školáky. Samozřejmě to záleží na
dalších změnách apod., takže v tuto chvíli
nedokáži říci, zda se to zrealizuje a kdy. Do
budoucna bych chtěla ve škole zřídit kantýnu, kde by si žáci mohli například o velké
přestávce koupit svačinu. Za velmi důležité
také považuji vylepšení webových stránek
a celkové prezentace školy.
Zaslechl jsem, že by děti chtěly v horní
budově tělocvičnu…
Ta bohužel tady možná není, ale u dolní
budovy je betonový plácek, kde by případně
mohlo vzniknout víceúčelové hřiště. Opět se
na něj pokusím získat finanční prostředky
z některého z projektů. Podáme a uvidíme.
A když to nevyjde?
Můžeme se pokusit žádat i několikrát
nebo na různých místech… Každopádně

bych ráda do školy některé projekty
přivedla, protože to je věc, která městu může
ušetřit mnoho peněz. Můžeme získat dotace
na nové vybavení, můžeme získat dotace
na různé školní výlety. V dubnu už se nám
něco rozjíždí, tak uvidíme, zda to vyjde.
V tomhle směru vidím velký potenciál
a velké možnosti.
Jak to bude v budoucnu s volnočasovými
aktivitami?
Tak, jako jsou v současnosti důležité znalosti z informačních technologií nebo cizích
jazyků, jsou důležité i volnočasové aktivity,
které bude škola nabízet. A doufám, že si
žáci vyberou. Předpokládám, že by se jim
mohli věnovat sami učitelé.
Naše město již před časem navázalo partnerské vztahy s německým Battenbergem.
Využijete do budoucna tohoto partnerství?
Určitě bych ráda začala spolupracovat s battenbergskou základní školou.
A doufám, že úzce spolupracovat bude škola
i s naším městem.
Plánujete personální změny?
Zatím ne, teprve vše zjišťuji a začínám
se ve věcech orientovat.
Co je podle vás obecně ve školství nejdůležitější?
Přístup k žákům.
Jaký byl váš nejoblíbenější a nejneoblíbenější předmět ve škole?
Velmi mě bavily předměty český jazyk, angličtina, ale třeba i chemie. Nejneoblíbenější předmět jsem neměla.
Jiří Beneš

Medailonek

Ing. Klára Křivánková se narodila 2. 5. 1982
v Mostě. Vystudovala žurnalistiku na Univerzitě Palackého v Olomouci a ve studiích dále pokračovala na České zemědělské
univerzitě v Praze, kde se věnovala veřejné
správě a regionálnímu rozvoji. Již během
studií začala učit na ZŠ a MŠ Hora Sv.
Kateřiny, kde působila bezmála 13 let. Do
funkce ředitelky ZŠ a MŠ Horní Jiřetín na
stoupila 1. 4. 2016. V současnosti žije na
Meziboří.

Sportovní jaro se naplno rozběhlo

prakticky až o měsíc později než dospělí
a dorostenci svůj první zápas sehráli na domácím hřišti, kde přivítali LoKo Chomutov.
Vstup do zápasu se našim fotbalistům sice
povedl, ale problémy obráncům dělaly nakopávané míče soupeře a Chomutovští nás
nakonec přehráli rozdílem dvou branek 0:2,
po poločase 0:1. Hned další zápas na hřišti
domácích Postoloprt se našim mládežníkům
hrubě nevyvedl a prohráli vysoko 5:2. Ten
samý víkend měli velkou smůlu naši žáci,
kterým nedorazil autobus, a jejich zápas tak
nemohl být sehrán. Žáci Sokolu v posledním zatím odehraném duelu proti TJ Sokolu
Orbnice podlehli svému soupeři těsně 2:1
a nejmenší fotbalové naděje z přípravky sehrály neúspěšný zápas na domácím pažitu
proti hostům z TJ Sokol Březno, když prohráli vysoko 3:10. Budeme držet všechny
palce, aby ten následující fotbalový víkend
byl podařenější než ten předchozí.
A nakonec pro vás máme výhled zápasů
na víkend 23. a 24. 4. 2016. V sobotu 23. 4.
zahajuje fotbalový den od 9.00 utkání přípravky na hřišti Kopist, navazuje utkání od
11.00 na domácí půdě našich dorostenců
proti TJ Krásný Dvůr – Kryry a od 17.00
naše „áčko“ přivítá hosty ze Střekova. V neděli 24. 4. 2016 pak od 10.00 nastoupí žáci
proti soupeřům z týmu o.s. Aver Roma a fotbalový víkend zakončí klání TJ Sokol Horní
Jiřetín „B“ proti TJ Baníku Brandov. Přijďte
naše borce podpořit přímo na místo, určitě
je na co se těšit.
Marek Moudrý

Velikonoční závod gymnastek

pořádající gymnastky samozřejmě neodešly
ze závodu s prázdnou a tradičně obsadily
první, druhá nebo třetí místa. „Závod se
povedl, oddíly byly spokojené a neobjevily
se žádné komplikace. Máme velkou radost.
Děkujeme našim sponzorům, především
městům Horní Jiřetín, Meziboří, restauraci
Z.A.C.A.P.A., a samozřejmě také rodičům,
kteří se nemalou měrou na závodě podíleli,“ uvedla ředitelka závodu a předsedkyně
Oddílu moderní gymnastiky TJ Sokol Horní
Jiřetín Renáta Smoláková.
Jiří Beneš

V minulém čísle zpravodaje Jiříkoviny jsme
vám přinesli informace ze zimní přestávky našich hornojiřetínských a černických
sportovců, v tomto čísle se tedy podíváme,
jak naši borci zvládli vstup do jarní části
sportovní sezóny.
Naše stolní tenisty čekalo na jaře důležité postupové klání, které jim mohlo být
vstupní branou do krajských soutěží. Bohužel naši „pinčesisté“ nedokázali přehrát
domácí tým z Mostu a tyto pomyslné dveře
jim tak zůstaly zavřené. Budeme však doufat, že další pokus o postup vyjde a i naši
stolní tenisté budou brázdit sportovní haly
krajské soutěže.
Zatímco stolním tenistům bohužel postup do vyšší soutěže nevyšel, naši fotbalisté, tedy konkrétně A-mužstvo, již zahájili
fotbalové jaro. Hned v prvním zápase však
Sokol podlehl domácímu mužstvu Jiskra
Modrá těsně 3:2, ačkoli se Modrá drží v tabulce až za našimi borci. Začátek utkání se
pro Hornojiřetínské nevyvíjel vůbec dobře.
První poločas domácí vyhráli 1:0 a na úvod
druhého poločasu se asi vyloženě těšili, protože dokázali po změně stran přidat další dvě
branky, a vedli tak do 78. minuty vysoko
3:0. Našim střelcům se sice podařilo přiblížit na dostřel jedné branky, ale hodinky
rozhodčího byly nekompromisní, a tak se
Sokolu již nepodařilo vstřelit vyrovnávací
gól a prohrál tak první své letošní soutěžní

Hornojiřetínské gymnastky mají úspěšně za
sebou Velikonoční závod. Jejich klání v základním programu se odehrálo v mezibořské

utkání 3:2. V 17. kole Krajského přeboru
narazili Jiřetínští na soupeře z Proboštova.
Horní Jiřetín vstoupil do utkání opět smolně,
když ve 34. Minutě vstřelili vedoucí branku
domácí. Na rozdíl od zápasu s Modrou se
jim však podařilo nepříznivý stav obrátit
a vyhráli tak po 90 minutách nejtěsnějším
možným výsledkem 1:2.
Dalším soupeřem byl Slavoj Žatec, který
zvítězil rozdílem dvou branek 1:3, a první letošní body tak naše „áčko“ přivezlo
až z Modlan, kde Jiřetínští zvítězili 2:0.
Velmi nevydařeným zápasem pak byl souboj s manšaftem FK Postoloprty, kde naši
prohráli vysoko 5:2. O týden později pak
přijelo na náš trávník mužstvo vedoucího
celku soutěže ze Štětí. Hosté se v 19. minutě ujali vedení v zápase a v 79. minutě
vzal naději na vyrovnání zápasu druhý gól
hostí, kteří tak zvítězili na naší půdě 0:2.
Posledním známým výsledkem před uzávěrkou tohoto čísla však je výhra 0:1 proti
Neštěmicím. Nejistý vstup do sezóny tak
naši fotbalisté překonali a doufejme, že jim
vydrží stoupající forma i do dalších zápasů.
Jak to všechno bude, se můžete přijít podívat na jiřetínský fotbalový stadion hned
v sobotu 23. 4. 2016 od 17.00, kdy budeme
hostit tým TJ Střekov. Sledovat však můžete
také zápasy našeho B-mužstva, které vede
tabulku okresního přeboru.
Mládež vstoupila do jarní části soutěže

hale. Za velkého zájmu veřejnosti tu před
rozhodčími předvedlo sportovní výkony celkem 8 oddílů z Ústeckého kraje. Ani naše

Co se dělo
u hasičů…
Velitel JSDH Horní Jiřetín František
Smolák…
„Po nezbytných úpravách (montáž radiostanice, montáž nových výstražných
světel ) a po seznámení se hasičů s vozem
byla naše nová Tatra T815 CAS32 zařazena
do výjezdu záměnou za dosluhující Tatru
T148 CAS32. Zásahy jsme zatím měli dva
a oba byly požáry travního porostu. Dále
jsme prováděli kontrolu a údržbu techniky,
výstroje a výzbroje. Připravujeme a upravujeme pozemek pro stavbu nové hasičské
zbrojnice, kde je prozatím zaparkována
a připravena k výjezdu Tatra T815 CAS32.
Zúčastnili jsme se také jako hasičský dozor
zahájení sezóny závodů Triola Cup na polygonu mosteckého autodromu s vozidlem
Dennis Rapier CAS24.“

Hasičky
v Černicích

Jistě jste zaznamenali, že náš hasičský sport
slaví velké úspěchy. Možná ale nevíte o ženském družstvu, které má s občasnými od-
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chylkami deset členek. Družstvo vzniklo
zhruba před deseti lety a mohou se k němu
připojit dívky již od 15 let. Pod záštitou
města trénují na zdejším fotbalovém hřišti,
kde se připravují na soutěže a závody. Tím
nejbližším je Okresní kolo soutěže v požárním sportu, které bude v květnu a odehraje
se na hřišti v Horním Jiřetíně. Nejenže oddíl

Zdeněk Hylský – stolní tenis
Regionální přebor 1.třídy
1. KST Most B
2. Sokol Horní Jiřetín A
3. TTC Litvínov E
4. SKST Baník Most F
5. SKST Baník Most G
6. TJ Baník Meziboří B
7. Sokol Horní Jiřetín B
8. KST Most C

14
14
14
14
14
14
14
14

13
11
9
7
5
5
3
0

1 0
2 1
1 4
1 6
1 8
0 9
0 11
0 14

0 208:44
0 182:70
0 146:106
0 158:94
0 103:149
0 105:147
0 62:190
0 44:208

41
38
33
29
25
24
20
14

svou činností přispívá k reprezentaci města
či k rozmanitosti zdejších dostupných aktivit, ale také pořádá různé kulturní akce,
a to především ve spolupráci se sborem
dobrovolných hasičů a Sportovním klubem
Černice. Ženské družstvo vede Lucie Gažúrová.
Hana Krejčová ml.

Stolní tenisté zakončili mistrovskou část sezony 2015/16 opět na
2. místě jako v předcházejícím roce. Naše „béčko“ skončilo na sedmé příčce a jako nováček soutěže nesestoupilo!
Tabulka úspěšnosti hráčů „A“ družstva
1. Hylský Zdeněk 1947 Sokol Horní Jiřetín A
5. Röber Jakub 1988 Sokol Horní Jiřetín A
7. Mikač Jiří
1981 Sokol Horní Jiřetín A
11. Pech Martin st. 1980 Sokol Horní Jiřetín A
25. Trnka Petr st. 1976 Sokol Horní Jiřetín A

14
14
8
14
9

50
45
25
37
9

4
9
7
17
24

92.59%
83.33%
78.13%
68.52%
27.27%
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Štola byla skvělá

Začátkem dubna se kulturní dům zaplnil
dvě stě třiceti tanečnicemi z osmi tanečních
souborů z Ústeckého kraje. Konal se zde
nultý ročník soutěže O jiřetínskou štolu.
S nápadem uspořádat soutěž přišla vedoucí
taneční skupiny Los Gatos Věra Dobiášová.
Čtyřčlenná porota hodnotila soutěžící ve
třech kategoriích. Vítězové si odnesli poháry,
plakety, diplomy a v neposlední řadě domácí
štolu, která dala soutěži jméno. „Celý den tu
panovala velmi příjemná atmosféra. Taneční
skupiny předvedly skvělé taneční výkony,“
okomentovala akci členka poroty Karolina
Kvasničková. „Ani jsme nečekali, že se

v kulturním domě sejde tolik nadšených tanečnic a nadšeného publika. Máme velkou
radost, že se naše taneční premiéra povedla.
Chtěla bych velmi poděkovat městu Horní
Jiřetín, které se vrhlo do soutěže s námi, Jiřině Hájkové, všem tanečním skupinám, které
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dorazily, soutěžily a předvedly své výkony,
Marku Buřtovi za sponzorský dar a všem,
kteří se na soutěži podíleli,“ uvedla Věra
Dobiášová.
Lucie Dandová

Klub seniorů

Klub seniorů v Horním Jiřetíně prožil první tři měsíce opět ve znamení různých akcí. V lednu jsme si, jako vždy, řekli na výroční schůzce,
co nás čeká nejen pracovně, ale také jsme se dozvěděli o možnosti
rekreací v letošním roce. Náš první výlet byl v únoru do Prahy,
jeli jsme si prohlédnout další architektonický skvost, Obecní dům.
Měli jsme štěstí, protože tam právě probíhala výstava Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, kde bylo opravdu na co se dívat a co
obdivovat. A ve Valdštejnské jízdárně jsme zhlédli výstavu Umění
v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí, také moc zajímavé. 8. 3. nás
dětí z místní základní školy opět pozvaly na besídku, scénky se jim
moc povedly. Potom jsme se pobavili na oslavě MDŽ v kulturním
domě, tradiční kytička nás neminula. V březnu jsme ještě navštívili muzikál Mýdlový princ Divadla Broadway. Výborné písničky,
výborní herci – opět krásný zážitek. Počasí nám konečně dovolilo
uskutečnit naši pravidelnou jarní brigádu, hrabání na zámku Jezeří.
Těšíme se na další setkání.
Evža Stříteská

ZŠ a MŠ Horní Jiřetín

Dne 7. 4. 2016 v tělocvičně budovy č. 300 proběhlo představení
divadla Řimbaba Plzeň s názvem O strašidlech. Představení se
zúčastnilo 48 děti z mateřské školy se svými učitelkami a také 49
žáků 1. a 2. třídy základní školy. Dětem se velmi líbilo aktivní zapojení do děje pohádky, plnění úkolů a společné zpívání známých
dětských písniček.
Dne 13. 4. 2016 se dva žáci naší školy, Markéta Zálešáková z 8. tř.
a Petr Duben z 9. tř., zúčastnili okresního kola Biologické olympiády v Mostě. Po „poznávačce“, ve které měli určit 20 druhů rostlin
a 20 druhů živočichů, je čekal test a pak praktický úkol z mikroskopování. Myslím, že si oba vedli velmi dobře. Petr obsadil 4. místo
a Markéta 9. místo. Oba je chválím a děkuji jim za reprezentaci
naší školy.
Lenka Dubnová,

Foto: Evža Stříteská

Noc s Andersenem

Letos poprvé se naše škola s vybranými žáky 5.–8. ročníku zapojila do akce NOC S ANDERSENEM, která se již poněkolikáté
tradičně uskutečnila k výročí narození tohoto známého pohádkáře. Nocování připadlo na noc z 1. na 2. dubna 2016. V pátek jsme
se sešli ve stanovený čas ve škole, kde jsme si nejprve nachystali
spacáky a další potřebné věci k přespání v učebně zeměpisu.
Kolem sedmé hodiny nás poctil svou návštěvou H. CH. Andersen
v podání našeho pana učitele J. Čejky.
Paní učitelka M. Koptová s ním vedla rozhovor, ze kterého
jsme se dozvěděli základní informace o jeho životě a díle. Následovala četba pohádky Malá mořská víla, jejímuž výročí byl
letošní ročník věnován. V průběhu večera jsme si vyposlechli
ještě několik pohádek z Andersenovy tvorby.
Čas ubíhal a nám pořádně vyhládlo, takže voňavá, křupavá
pizza, kterou jsme si upekli v kuchyňce, přišla velmi vhod, stejně
jako sladká tečka na závěr, kterou nám připravila maminka M.
Moulise.
Po pozdní večeři následovaly kvízy, hry a křížovka, kde jsme
prověřovali své znalosti získané během večera.
Usínali jsme po půlnoci unaveni, nasyceni a hlavně spokojeni
při pohádce na dobrou noc.
Ráno se nám sice nechtělo vstávat, ale čekal nás ještě úklid
třídy a balení věcí. Vše jsme zvládli a kolem osmé hodiny se
začali pomalu rozcházet domů.
Už nyní se těšíme na další ročník nocování s Andersenem.
S pozdravem žáci ZŠ a MŠ Horní Jiřetín

Stavění máje – tradice, která je stará již 600 let
Máje se staví už celá staletí a naši předkové
jimi vítali jaro. Především to ale byla oslava
mládí, lásky a plodnosti. Máje, májka nebo
máj je označení ozdobeného kmene stromu,
který tvoří ústřední prvek jarních slavností
rozšířených po většině Evropy. Nejčastěji
bývá májka stavěna 30. 4. nebo 1. 5., ale
v některých oblastech se staví v období
svátku sv. Jiří, letnic nebo nejčastěji letního slunovratu.
Obyčej stavění májí je velmi starý. Nejstarší známý doklad o stavění máje je z roku
1422, kdy za postavení máje dostal hoch odměnu, a to ruku děvčete. Na základě postavení máje a vzájemného slibu bylo manželství uznáno církevním soudem na Pražském
hradě a dne 23. 6. 1422 byla slavena svatba.
Možná je to pozůstatek prastarých jarních
slavností, kdy strom představoval strážného
ducha obce. Stromy vybrané na máje musely
být silné, rovné a někdy tak vysoké, že bylo
obtížné je porazit a dopravit na místo.
Druh stromu býval různý, hodně se užívaly smrky, jedle nebo borovice, protože déle
vydržely zelené. Ale právě tak byla oblíbená i bříza. Kmen máje byl většinou hladký,
oloupaný, někdy byla kůra hadovitě vyřezávána. Zelený vršek koruny se zdobil barevnými stuhami a šátky, květinami a fábory
z pestrého papíru. Pod ozdobeným vrškem
mnohde ještě visel věnec, zhotovený ze zeleného chvojí a také barevně ozdobený. Máje
stávaly ve vsích do svatodušních svátků, někdy až do léta. Dokud se nepokácely, musely

se hlídat, protože ukrást máj sousedům bylo
prestižní záležitostí. To ostatně platí i dnes.
Ověnčený strom představuje nejen symbol jara, ale také lásky. Bývalo zvykem
stavět kromě ústředního stromu, kterému
někde říkali král, také menší májky, stejně
upravené a ozdobené. Chlapci je stavěli před
domy svých dívek a bydlelo‑li jich v jednom
domě několik, dostala každá svou vlastní
májku. Dokonce mohly být i velikostně
odlišené podle věku jednotlivých adresátek
nebo na nich byly pro pořádek cedulky s jejich jmény. Z konce 19. století se dochovaly

popisy tohoto obyčeje, v nichž se tvrdí, že
se týkal jen dívek zachovalých, tedy panen.
Tento zvyk ale již skoro vymizel. Zůstalo
stavění ústřední májky v obcích jako jejich
symbol.
Každoročně i v naší obci zveme na stavění májky, dne 28. 4. 2016 od 16 hod. se
bude stavět májka v Horním Jiřetíně před
kulturním domem a dne 30. 4. 2016 také od
16 hod. se můžete těšit na májku v Černicích
u hospody.
Užívejte jara.
Lucie Dandová

Zámek Jezeří otevřel své brány veřejnosti
Státní zámek Jezeří se o velikonočním víkendu poprvé otevřel návštěvníkům. Jelikož
se vydařilo počasí a během posledního březnového víkendu svítilo sluníčko, vydaly
se početné davy nedočkavců na první letošní prohlídku našeho krásného zámku. Do
té doby prázdnotou zející parkoviště pod zámkem se tak v tomto roce poprvé zaplnilo. Pokud jste ještě prohlídku jezeřského panství nestihli v měsíci březnu, tak ani
v dubnu však nemusíte zoufat. Zámek je pro veřejnost otevřen každý víkend, tedy
1.–30. 4. 2016, so + ne, 10.00–16.00 hod.
Bezesporu nejdůležitější akcí tohoto roku, hned vedle každoročně konaného dne
s Oživlými strašidly, se stanou pro zámek Jezeří Oslavy 20. výročí otevření této
perly Krušných hor návštěvníkům. Zatímco návštěvníci v roce 1996 měli možnost
zhlédnout pouze jednu jedinou místnost, tj. malý sál, dnes, o dvacet let později, se
může zámek pyšnit prohlídkovou trasou o několika desítkách menších i větších
místností. Návštěvníky čeká nejprve prohlídka dolního patra, které v dřívějších dobách obývalo především služebnictvo, a poté také prohlídka horního patra zámku,
tzv. piana nobile neboli vznešeného patra, kde kromě nově opraveného velkého
nebo také kulečníkového sálu spatříte dechberoucí zámecké divadlo ve své surové
původnosti a taktéž vás čeká neskutečný výhled na zdevastovanou krajinu přímo pod
zámkem z nejvyšších pater lobkovického sídla. Zámek Jezeří je smutným svědkem
časů minulých a mementem pro generaci naší i ty budoucí. Neváhejte a přijďte
i vy zámek Jezeří navštívit a 30. 4. 2016 oslavit jeho krásné výročí.
Marek Moudrý
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