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Slovo starosty

V posledních dnech jsme často dotazováni
nebo i napadáni, proč nesekáme trávu a co
za tím je. Rozhodně to není proto, že by
naši pracovníci „nechtěli dělat“. Důvodem
je dlouhodobé sucho. Česku i nadále chybí
cca jednoroční úhrn srážek. Deště z posledních týdnů byly velmi důležité a srážkový
deficit nepatrně snížily, ale problém sucha
zůstává nezměněn. Po vzoru mnohých měst,
která se rozhodla opustit dosud zavedenou
praxi téměř nepřetržitého sekání všech
travních ploch, chceme i my travní porosty
ochránit před vyschnutím. Samozřejmě, že
postupně jednotlivé travnaté plochy sekáme
a budeme sekat, ale snažíme se, aby se tak
dělo v návaznosti na aktuální povětrnostní
situaci v ten který den či týden.
Prvním květnem byl úspěšně zahájen
provoz naší pošty nejen v novém hávu, ale
i v novém pojetí v rámci projektu Pošta
partner. Provozovatelem našeho poštovního
úřadu již není Česká pošta, s.p., ale město

Horní Jiřetín. Věřím, že tato změna bude
ku prospěchu nás všech. Dosavadní služby
pošty mohou být v případě zájmu a s ohledem na kapacitní možnosti rozšiřovány či
modifikovány.
O prvních dvou květnových sobotách
proběhly v našem městě dvě větší sportovní akce. Nejprve to byla Truck Trial Show
a o týden později pak oblastní závody mladých hasičů na našem hřišti. Obě tyto akce
se odehrály v dešti a chladu, přesto všichni
organizátoři i účastníci obstáli a patří jim
za to veliké poděkování. Zvláště mladí
hasiči si nepochybně zaslouží pochvalu,
neboť navzdory opravdu psímu počasí
absolvovali s velkým nasazením všechny
disciplíny.
O druhé květnové neděli proběhl také další letošní koncert v našem kostele. Tentokrát
šlo o varhany a zpěv. Skvělý interpret Boris Joneš z Liberce předvedl famózní umění
varhanní hry. Dechberoucí byl i skvělý
výkon sopranistky Ivety Hejdukové.
Vladimír Buřt

Čtyřkolka

JSDH Horní Jiřetín dostala od města Horní
Jiřetín nového pomocníka – čtyřkolku Can-Am Outlander 650. Je dvoumístná, vybavená navijákem i světelným a zvukovým výstražným zařízením. „Výborný pomocník do
nepřístupného terénu, máme tu hodně lesů,
špatně přístupných lesních cest nebo výsypek po těžbě uhlí,“ okomentoval čtyřkolku
velitel JSDH František Smolák.
Foto: Petr Bér

Rozhovor s Lukášem Marázem

Koupaliště v Horním Jiřetíně se v těchto
dnech připravuje na svou další sezonu.
Vedle mnoha změn, které se chystají, je
tou největší nový správce Lukáš Maráz.
Co chystá a na co všechno se mohou návštěvníci těšit, prozradí v rozhovoru pro
městské listy.
Kdy plánujete na koupališti zahájit sezonu?
Chtěli bychom otevřít 1. 6. a v plánu
máme i hudební zábavu. V ten den by se
veřejnosti koupaliště otevřelo hned po obědě. Těšíme se!
Jaké jsou vaše další plány pro tuto sezonu?
Prvořadým cílem je, aby koupaliště fungovalo, i když třeba nebude ideální počasí.
Pro tyto účely připravujeme místnost vedle
výčepu. Rádi bychom pro děti pořádali pravidelné diskotéky, pokud to půjde, tak každý

Mladí hasiči

Mladí hasiči mají za sebou okresní kolo
hry Plamen, které se letos pořádalo začátkem května v Horním Jiřetíně a Černicích.
Zmíněné závody mají čtyři části (požární
útok, štafetu dvojic 4 x 60m a branný závod
požární všestrannosti). Za dvoudenním zápolením dorazili mladí hasiči z Hory Svaté
Kateřiny, Obrnic nebo Želenic. „Začali jsme
branným závodem v Černicích, odtud jsme
se přesunuli do hornojiřetínského kulturního domu, kde mladí hasiči přespali. Druhý
den závod pokračoval na fotbalovém hřišti,“ okomentovala trenérka Jana Žážová
s tím, že druhý den museli hasiči bojovat
i s nepříznivým počasím. Boj na všech
frontách byl pro naše hasiče úspěšný. „Naše

víkend, a pro dospělé jednou do měsíce hudební večery s dýdžeji, kteří by hráli na přání. Domluvený jsem také s kapelou 3D. Na
akcích budeme spolupracovat i s městem.
Společně chystáme akce Hurá prázdniny
29. 6. a Rozlučku s létem 24. 8.
Na čem na koupališti pracujete v těchto
dnech?
Malujeme společenskou místnost, vyklízíme, připravujeme zázemí, sekáme, vyčistili jsme nádrž… zkrátka veškeré přípravy
k tomu, abychom mohli začít fungovat.
V plánech je také změnit vchod do výčepu
nebo zprovoznit horní nádrže.
Provozní řád bude jaký?
Koupaliště by mělo být otevřené od 9:00
do 22:00 s tím, že o víkendech by mohlo
fungovat i déle, pokud samozřejmě nebudeme narušovat noční klid. Moc se těšíme na
všechny, kteří na koupaliště zavítají.

Volby do Evropského parlamentu
Lukáš Maráz…

… se narodil 5. 1. 1983 v Mostě, kde také
provozuje hospodu. V současnosti žije
v Horním Jiřetíně. Je ženatý, má dvě děti
a je členem JSDH Horní Jiřetín.

Bas
Foto: Radek Hofmann

Protože člověk zkrátka neumí poručit větru a dešti, takřka po celou dobu na letošní
ročník Truck Trial Show pršelo. I přesto ale
přišly stovky lidí, aby obdivovaly posádky
a jejich silné stroje.
Bas
Foto: Ibra Ibrahimovič

reprezentace, která bude hájit zájmy svých
občanů následujících pět let. Česká republika má přes velice nízkou volební účast, která byla v roce 2014 osmnáct procent a tím
i druhá nejnižší v Evropské unii – na prvním

místě nevoličů je Slovensko se třinácti procenty –, překvapivě vysoký počet politických stran a uskupení zápasících o přízeň
voličů, a to konkrétně čtyřicet:

Seznam politických stran a hnutí pro volby do Evropského parlamentu 2019 podle čísel

Foto: Jiří Beneš

Jiří Beneš

mladší družstvo získalo 2. místo a starší
družstvo 3. místo. Všem bychom rádi poděkovali za pomoc, ať už rodičům, přátelům,
výjezdové jednotce Horní Jiřetín a zejména
našemu městu, díky jehož velké podpoře
jsme mohli tyto velké závody hostit u nás,“
dodala Jana Žážová. Absolutním vítězem
okresního kola se stalo družstvo mladých
hasičů z Obrnic. V květnu o sobě dali místní
mladí hasiči vědět ještě jednou, a to když
se Dáša Buchtelová a Petr Smolák umístili
v soutěži Požární ochrana očima dětí. Petr
Smolák se navíc se svou prezentací dostal
až do celostátního finále.

Volby do Evropského parlamentu už jsou za
rohem. V České republice jsou vyhlášeny
na víkend 23.–25. května 2019 a voliči tak
budou mít možnost rozhodnout o budoucí
podobě jednadvacetičlenné české politické
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Zdroj: euro.cz
Samotná politická příslušnost kandidujícího
nehraje příliš velkou roli, protože v momentě, kdy se z kandidáta stává europoslanec, je
podle svého politického přesvědčení zařazen
do jedné z osmi frakcí, které tvoří půdu Evropského parlamentu. Frakce jsou následující:
Evropská lidová strana (EPP) za ČR v roce
2014 TOP 09 a KDU-ČSL

Pokrokové spojenectví socialistů a demokratů (S&D) za ČR v roce 2014 ČSSD
Evropští konzervativci a reformisté (ECR)
za ČR v roce 2014 ODS
Aliance liberálů a demokratů pro Evropu
(ALDE) za ČR v roce 2014 ANO
Evropská sjednocená levice a Severská zelená levice (GUE-NGL) za ČR v roce
2014 KSČM

Zelení – Evropská svobodná aliance
(GREENS – EFA)
Evropa svobody a přímé demokracie
(EFDD) za ČR v roce 2014 SVOBODNÍ
Evropa národů a svobody (ENF)
NEZAŘAZENÍ (NI)

Zdroj: Wikipedie
Radek Vrábel

Výlet na zámek v duchu první republiky

O státním svátku 8. května čekalo na návštěvníky zámku Jezeří malé zpestření běžných
prohlídek. Kromě těch klasických mohli
zajít také na speciální okruh s vyhlídkou
z oken zámku na okolí pod ním. Okruh je
běžně otevřen bez průvodce, ale tentokrát
si tuto roli na sebe vzala sama kastelánka
a poskytla tak svým posluchačům poutavé
povídání zaměřené na osudy zdejších obcí
a téma devastace místní krajiny.
Aby byla prohlídka pozitivní tečkou,
čekalo na jejím konci návštěvníky malé
překvapení. Pomyslnou třešničkou bylo
zakončení prohlídky v „prvorepublikové
kavárně“. Ta byla na zámku v několika
místnostech pro příležitostné akce zařízena
již minulý rok. Tentokrát si ale mohli její zá-

kazníci kromě příjemného posezení s kávou
a příznačně dobovými moučníky vychutnat
také společnost hvězd filmů pro pamětníky. Atmosféru doby krásných starých časů
tak za zvuku autentické hudby ze starého
gramofonu krásně dokreslovala například
Adina Mandlová, Lída Baarová nebo Oldřich Nový. Šlo o zcela jinou formu akce
s kostýmy a herci, než na jaké jsou návštěvníci zámku zvyklí. Hlavním záměrem totiž
nebylo poskytnout nahrané scénky, ale zpříjemnit svou přítomností chvilku v kavárně,
tak aby se návštěvníci co nejvíce přenesli
do doby dvacátých a třicátých let.
O komorní akci byl i pro samotnou kastelánku až překvapivý zájem. Pokud byste kavárnu rádi navštívili, budete mít jistě

mnoho příležitostí nejen tento, ale i příští
rok, kdy se podobná akce jistě na začátku
sezony bude opakovat.
Kromě toho určitě nezapomeňte navštívit
také další akce, a to především letní koncerty, o nichž se dostatečně brzy budete moci
dozvědět mimo jiné na stránkách státního
zámku Jezeří www.zamek-jezeri.cz.
Hana Krejčová

Pouť a městské slavnosti
10. 8. / 10:00
Celodenní program pro děti
i dospělé.

Oblastní přebory byly opět úspěšné

Náš oddíl moderní gymnastiky TJ Sokol Horní Jiřetín, ve spolupráci s přátelským oddílem
SK GYM Chomutov, pořádal ve dnech 4. 5.
a 5. 5. 2019 Oblastní přebory v základním
a kombinovaném programu. Z kapacitních
důvodů se závody již druhým rokem konaly
ve sportovní hale ve Spořicích. Každý rok
jsou tyto závody pro gymnastky vrcholem
jarní sezony, jelikož zde bojují o postupová
místa na Mistrovství České republiky, které se tentokrát koná o víkendu 1. 6. a 2. 6.
v Dubňanech na Moravě. Organizátorkou
přeborů je naše trenérka Michaela Smoláková, za což jí patří naše díky. Veliké poděkování si zaslouží rovněž naše město Horní Jiřetín
a město Meziboří za poskytnutí finančních
darů na uspořádání těchto důležitých závodů. Děkujeme také těmto sponzorům: Tesco
Litvínov, Sportareál Klíny, firma Gumotex
a p. Lukáš Maráz.
Pokud budou na MČR vyslány v každém
závodním programu tři družstva, bude nás
v sobotu reprezentovat 5 gymnastek a v neděli pak 4 gymnastky. Všem závodnicím a jejich
trenérkám gratuluji a přeji hodně úspěchu.
Výsledky Oblastního přeboru ZPMG
kategorie B (ročník 2013)
1. místo – Popluharová Zuzana
(trenérka – Horáčková
Veronika)
2. místo – Kvasničková Valerie
Charlotte (trenérka –
Smoláková Michaela)
3. místo – Novotná Klaudie (trenérka –
Horáčková Veronika)
4. místo – Větrovcová Jana (trenérka –
Smoláková Michaela)
kategorie A (ročník 2012)
1. místo – Křepelková Amálie
(trenérka – Büttnerová Lucie,
Kovtanová Petra)

Den Země v ZŠ a MŠ Horní Jiřetín

V úterý 23. 4. 2019 se žáci naší školy zapojili do celosvětového projektu – Den Země.
Je to i pro nás příležitost ke konání ekologických akcí, které se snaží ukázat cestu
k přírodě, k životnímu prostředí a ukazují
problematiku negativních vlivů člověka na
krajinu a přírodu.
Jednotlivé třídy se snažily vyčistit a od-

3. místo – Kerzlová Šarlota (trenérka –
Büttnerová Lucie, Kovtanová
Petra)
I. kategorie (ročník 2010, 2011)
2. místo – Filipovská Lucie (trenérka –
Smoláková Michaela)
3. místo – Zmeškalová Daniela
(trenérka – Smoláková
Michaela)

padu zbavit několik lokalit, které doporučil
Městský úřad Horní Jiřetín. Během dopoledne naplnili žáci několik desítek pytlů odpadky a nadělali sběrná stanoviště velkého odpadu, který se do pytlů nevešel. Jednotlivé
lokality objížděl místostarosta p. Jiří Beneš,
dodával nové pytle a zajímal se o práci žáků.
Martina Koptová

Soutěž Mladý cyklista

II. kategorie (ročník 2008, 2009)
3. místo – Gajdošíková Eliška
(trenérka – Smoláková
Michaela)
4. místo – Chromá Elissa (trenérka –
Smoláková Michaela)

Jako každý rok se žáci naší školy zúčastnili soutěže Mladý cyklista, kterou pořádají
města Litvínov a Most. Soutěž proběhla ve
dvou dnech. V úterý 7. 5. 2019 se soutěže
zúčastnili žáci prvního stupně. Tento den
dorazilo na soutěž 15 škol z Mostecka a Lit-

IV. kategorie (ročník 2003, 2004, 2005)
1. místo – Ilavská Karolína (trenérka –
Smoláková Michaela)
3. místo – Leichnerová Aneta
(trenérka – Leichnerová Jitka,
Bělinová Kateřina)

JARMARK SLEČNY ŽOFIE
v ZŠ a MŠ Horní Jiřetín
Ve středu 15. 5. 2019 proběhla žáky i rodiči
oblíbená akce – Jarmark slečny Žofie. Ani
nepříznivé počasí neodradilo návštěvníky,
přišli v hojném počtu. Návštěvníci si mohli koupit různé dekorace, výpěstky žáků,
mohli si vyzdobit hrneček nebo prstýnek

Výsledky Oblastního přeboru KP
I. kategorie (ročník 2010)
1. místo – Bendlová Daniela (trenérka –
Smoláková Michaela)

vínovska. Družstvo našich žáků získalo 6.
místo. Ve čtvrtek 9. 5. 2019 jsme se vypravili opět na Dětské dopravní hřiště v Mostě,
tentokrát se účastnili žáci druhého stupně.
Těm se podařilo vybojovat 9. místo.
Lucie Divkovič

a občerstvit se domácí limonádou i různými druhy dobrot za symbolické ceny. Mezi
návštěvníky nechyběli ani zastupitelé města,
kteří přišli žáky podpořit. Nemalý výtěžek
poputuje Klubu přátel školy.

Nikola Kohoutová

II. kategorie (ročník 2008, 2009)
1. místo – Vigová Stela (trenérka –
Smoláková Michaela)
3. místo – Berková Linda (trenérka –
Horáčková Veronika)
4. místo – Johanová Anna (trenérka –
Horáčková Veronika)

Charitativní sbírka pro Fond Sidus –
ZŠ a MŠ Horní Jiřetín

IV. kategorie (ročník 2003, 2004, 2005)
2. místo – Kotlárová Natálie (trenérka –
Smoláková Michaela)

Český den proti rakovině

Již poněkolikáté se naše škola zapojila do
sbírky Fondu Sidus, tentokráte v pondělí 20.
5. 2019. Zakoupením náramků se symboly

Putování za vílou Maribylou, které tradičně v květnu chystá TJ Baník Dolní Jiřetín
kčt, se opět vydařilo. Za pohádkovým lesem
přišlo 150 malých i velkých návštěvníků.

Ve středu 15. 5. 2019 proběhla tradiční celonárodní sbírka, kterou již 23. rokem pořádá Liga proti rakovině Praha. Ta letošní
byla zaměřená na nádorová onemocnění
plic. Účelem je každoročně získat finanční
prostředky na nádorovou prevenci, zlepšení
života onkologických pacientů, podporu vý-

Hurá prázdniny

Ženské hasičské družstvo se zúčastnilo
okresního kola v požárním sportu v Nové
Vsi v Horách. Ze soutěže hasičky odjížděly
se třetím místem.

Renáta Smoláková
Foto: OMG Horní Jiřetín

Foto: TJ Baník Dolní Jiřetín

29. 6. / 15:00
KOUPALIŠTĚ HORNÍ JIŘETÍN
Pohádka, party, soutěžní
stanoviště, nafukovací atrakce,
XXL stavební kostky… i večerní
retroparty pro dospělé.

Foto: Radek Hofmann

jara tak žáci a zaměstnanci školy mohli přispět na dobrou věc.

Lucie Divkovič

INFOCENTRUM
v Horním Jiřetíně
otevírací doba

zkumu a vybavení onkologických pracovišť.
Členové žákovského parlamentu naší školy
během dne prodávali tradiční žluté kytičky
a rozdávali preventivní letáky spolužákům
a zaměstnancům školy. Všichni tak přispěli
na dobrou věc.
Martina Koptová

STANDARDNÍ OTEVÍRACÍ DOBA
PLATNÁ OD KVĚTNA DO ZÁŘÍ 2019

Černická dvanáctistovka_
běžecký závod

CO ÍČKO NABÍZÍ?
pohledy, magnety,
turistické známky, nálepky
i vizitky, turistické deníky, knihy,
trika, hrnky, záložky, mapy,
cyklomapy, termosky, frisbee,
flashky, klíčenky, propisky,
samolepky, švýcarské nože,
sluneční brýle,
plastové lahve do batohu

Foto: ZŠ a MŠ Horní Jiřetín

1. 6. / 9:00 / Hostinec u Jezeří
Registrace účastníků závodu
se uskuteční od 9:00
u černického hostince.
Samotný závod startuje v 9:30.

PO: ZAVŘENO
ÚT: 13:00–16:00
ST: 11:00–16:00
ČT: 11:00–16:00
PÁ: 11:00–16:00
SO: 11:00–16:00
NE: 11:00–16:00

Den matek v kulturním domě

Recepty od Brigity

Tvarohové knedlíky s jahodami
●● 100 g dětské krupičky
●● 500 g tvarohu (2 kostky v alobalu)
●● špetka soli
●● 2 vejce
●● jahody

Foto: Jiří Beneš

Den dětí v Černicích
1. 6. / 14:00 / Hostinec u Jezeří
Odpoledne plné soutěží a her.

Sběrný dvůr_provozní hodiny
od 1. 4. 2019 – 14. 11. 2019
Po 10:00 – 18:00
St 10:00 – 18:00
So 8:00 – 16:00

Měsíčník Jiříkoviny vydává město Horní Jiřetín se sídlem Městský úřad Horní Jiřetín, 435 43 Horní Jiřetín,
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Postup: Tvaroh rozmačkáme a smícháme
s vejci, krupicí a špetkou soli. Uděláme tuhé
těsto. Z těsta vykrajujeme lžící kousky, do
kterých zabalíme jahodu. Knedlíky vhazujeme do vroucí osolené vody, kde je vaříme
8–10 minut. Tvarohové knedlíky s jahodami
polijeme rozpuštěným máslem a posypeme
moučkovým cukrem a třeba strouhaným
perníkem nebo strouhaným tvarohem. Záleží na vaší chuti. Tvarohové knedlíky s jahodami jsou také moc dobré polité rozpuštěným máslem a posypané mletým mákem,
který smícháme s mletým cukrem.
Foto: archiv

