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Milí čtenáři,
měsíce červenec
a srpen utekly jako
voda, děti se vrátily
do školních lavic
a před námi je podzim
plný barev. Barevné
jsou i zářijové
městské listy, které
se ohlížejí za létem,
začátkem školního
roku a v neposlední
řadě vás také pozvou
na (jak doufáme) řadu
zajímavých událostí.
Krásné čtení!
Za redakci Jiří
Beneš

Slovo starosty

Srpnový požár skládky Celio nám opět
připomněl, že jsme dosud nedokončili obnovu celoplošného pokrytí našeho území
dosahem místního rozhlasu. Nyní se proto
pracuje na zajištění bezdrátového přenosu
signálu z Horního Jiřetína do Černic a dosah
rozhlasu by tak měl být k dispozici naprosté
většině našich obyvatel již v nejbližší době.
S požárem Celia se pojí také další informace. Ředitel HZS Ústeckého kraje vyjádřil
prostřednictvím dopisu zaslaného starostovi
uznání a dík členům naší výjezdové jednotky za jejich svědomitost, disciplínu a osobní
nasazení při zdolávání této mimořádné události. Nezbývá než se k tomuto uznání přidat
a poděkovat také za naše město.
Po deseti letech usilovných jednání a nekonečné korespondence rozhodla česká vláda o prodeji pozemků bývalé železniční dráhy včetně nádražní budovy našemu městu.
Jde vpravdě o strategické liniové pozemky,
které doslova půlí Jiřetín i Černice. Platný
územní plán našeho města počítá s tím, že
na bývalém drážním tělese vznikne cyklo-

stezka. Vzhledem k tomu, že nám byly prodány i drážní pozemky na území sousedního
Litvínova, může v nedaleké budoucnosti
vzniknout atraktivní cyklistické propojení
litvínovského nádraží a tamního systému
cyklostezek s Horním Jiřetínem, Černicemi
i Jezeřím. Bylo by velmi přínosné a žádoucí, aby slibně se rozvíjejícímu cestovnímu
ruchu sloužila i bývalá nádražní budova,
v níž by mohl vzniknout např. penzión pro
ubytování návštěvníků našeho města, půjčovna jízdních kol apod. Tyto služby dnes
na našem území zcela chybí. Rozlehlé kolejiště bývalého jiřetínského nádraží může
po nezbytných úpravách sloužit také např.
pro pořádání tradičních poutí, což by mělo
vedlejší efekt v uvolnění prostranství před
restaurací U Karbanů, jež by mohlo být konečně bez omezení upraveno do příjemné
podoby. Bývalý majetek dráhy byl městu
převeden počátkem září.
Od konce května do července probíhalo
výběrové řízení na zhotovitele stavby naší
nové hasičské zbrojnice. Přestože zadání bylo na profilu zadavatele a webových
stránkách města uveřejněno celých 50 dní

a zadávací dokumentace neobsahovala žádné komplikované podmínky, své nabídky
podali pouze tři uchazeči. Rozpočtovanou
cenu ve výši téměř 15 milionů Kč bez daně
se soutěží podařilo snížit o cca čtyři miliony.
Naše čistírna odpadních vod funguje velice dobře, což dokládají výsledky měsíčních laboratorních zkoušek. Stále více nás
však trápí, že při jakémkoliv větším dešti
přitéká kanalizační soustavou do čistírny
obrovské množství dešťové, a tedy vlastně
čisté vody, což způsobuje obrovské provozní a ekonomické ztráty. Tyto přívaly vod
zahlcují čerpadla, která musí čerpat v podstatě nepřetržitě, a hlavně nám tyto přívaly
odplavují bakterie, bez nichž není čištění
splaškových vod možné. Hlavní příčinou
těchto problémů je skutečnost, že u významného počtu domů si majitelé zavedli dešťové
svody do nové splaškové kanalizace, což je
v rozporu se všemi pravidly. Proto budou
v následujících měsících probíhat prohlídky za účelem zjišťování takovýchto případů. Následně budou majitelé domů s takto
nesprávně propojenou kanalizací vyzváni
k odstranění závad.
Vladimír Buřt

Několik otázek pro velitele JSDH Horní Jiřetín Františka Smoláka
Ve výčtu činností JSDH Horní Jiřetín nechybí ani požár na CELIU na konci srpna.
Pokolikáté už naše jednotka na skládku vyjížděla?
Během několika posledních let počtvrté.
Kdy byl 28. 8. vyhlášen poplach? A kdy
na místo dorazila naše jednotka?
Poplach byl vyhlášen ve 21:15. Na místě
jsme byli v 21:30.
Tak to byla rychlost. Kolik našich hasičů k požáru vyjelo? A jaká byla na místě
situace?
Dvanáct hasičů – obě naše auta. Na místě se nám naskytl pohled na požár skládky
o rozměrech zhruba sto na sto metrů a na
dvacetimetrové plameny.
Kolik jednotek se u požáru vystřídalo?
Desítky. V první fázi jich bylo 21. Vyhlásil se proto zvláštní stupeň poplachu. Ten se
vyhlašuje v případech, kdy zasahuje více jak
patnáct jednotek. Přijížděly jednotky z celého
Ústeckého kraje. U požáru se vystřídaly jednotky z Mostecka, Chomutovska, Žatecka,
Teplicka a nakonec dorazily i z Děčína.
Kdy jste se vraceli na základnu?
Až druhý den v deset ráno. A den nato
vyjížděli naši členové znovu. S poslední-

mi dohašujícími pracemi jsme pomáhali
i 31. 8.
První ročník hasičského festivalu na Matyldě, do kterého se přihlásilo přes dvacet
jednotek z Ústeckého kraje, vám přinesl
první místo. Jak závody probíhaly?
Jak bude závod probíhat, jsme netušili
do poslední chvíle. Nakonec nám pořadatelé sdělili, že půjde o běh kolem Matyldy
a plnění úkolů na trase. Do týmu jsme vybrali mladé kluky. Mezi úkoly bylo například chození na chůdách, jízda na šlapadle,
přeseknutí větve stromu, jízda na paddle
boardu, házení podkovou na cíl nebo sníst
pizzu. Naši kluci vše zvládli perfektně a na
trase se jim povedlo předběhnout i dva týmy,
které startovaly před nimi. Jejich skvělé výkony jim nakonec přinesly zasloužené první
místo. Děkujeme také touto cestou divákům
z Horního Jiřetína a Černic, kteří kluky během závodu podpořili.
Večer jste ještě pomáhali s hasičskou
fontánou.
Povedla se, návštěvníci si ji užili a my
také. Festival se povedl, a co je hlavní, zviditelnil práci dobrovolných hasičů.
Jiří Beneš

Zpráva o činnosti JSDH
Honí Jiřetín

18. 6. Prověřovací cvičení – záchrana
osob v tunelu pod Jezeřím…
22. 6. Spadlá větev na elektrické vedení…
22. 6. Účast na školním projektovém
dni v H. J. …
9. 7. Likvidace nebezpečného hmyzu…
15. 7. Čištění koupaliště…
29. 7. Likvidace nebezpečného hmyzu…
5. 8. Likvidace nebezpečného hmyzu…
10. 8. Čerpání vody ze zatopených
prostor…
24. 8. Požár osobního automobilu…
31. 8. Požár na skládce odpadů Celio…
6. 9. Likvidace nebezpečného hmyzu…

fotoarchiv JSDH Horní Jiřetín

Dotační snahy

Právě budovaná hasičská zbrojnice je jedním z projektů, na jejichž realizaci se naše
město pokouší získat dotaci na spolufinancování z nejrůznějších dotačních titulů. Zajistit všechny požadované náležitosti k podání žádosti o dotaci není nic snadného.
U projektů předkládaných do některé z výzev IROP (Integrovaný regionální operační
program) je vedle celé řady ostatních podmínek nutno zajistit také územní rozhodnutí
s nabytím právní moci a potvrzení o podání
žádosti o vydání stavebního povolení. Tuto

poslední podmínku nelze splnit bez vypracované projektové dokumentace ve stupni
ke stavebnímu povolení a zajištění dlouhé
řady vyjádření všech účastníků stavebního
řízení. Žádost o dotaci na realizaci hasičárny jsme v únoru letošního roku podali do
36. výzvy IROP „Stanice integrovaného
záchranného systému“. Všechny náležitosti k podání žádosti se podařilo zajistit
za pouhých deset měsíců od zahájení projektových prací, což rozhodně není špatný
výsledek, jak se občas v našem městě někdo nechá slyšet. Za těch 10 měsíců bylo
nutno zrealizovat projekt k územnímu

řízení a zajistit územní rozhodnutí, dále
zhotovit a odladit projekt ke stavebnímu
povolení a přitom zajistit všechna vyjádření
účastníků územního a následně stavebního
řízení.
Naše město se podobně snaží o svižný
postup přípravy také v případě dalších projektů, mezi něž patří např. komunitní dům
pro seniory, vestavba podkrovních učeben
v „horní“ škole atd. Spěch je v tomto případě na místě, vždyť s významnějšími dotacemi lze reálně počítat již pouze v nejbližších
cca 3 letech.
Vladimír Buřt

Hurá do školy

Tak nám začal 247. rok školní docházky.
Není to výročí nijak významné ani kulaté,
ovšem jak jinak začít článek o historii školy
než připomínkou roku 1774, kdy Marie Terezie zavedla školní docházku? České země
ale v rozvoji školství průkopníky nebyly.
Jako první na území Evropy zavedli povinnou školní docházku jako nedílnou součást
dospívání člověka panovníci ve Falci, a to
o celých 182 let dříve, než tak učinila Marie
Terezie.
Nejstarší písemné prameny dokládají
existenci školy v Horním Jiřetíně už roku
1644. Škola to byla středisková, tudíž se
sem scházely děti z celého širokého okolí.
Do roku 1831 stávala na místě dnešní horní
budovy školy budova jednopatrová, která
již nestačila svou kapacitou a bylo přistoupeno ke stavbě školy nové. Stalo se tak na
popud šlechtického rodu Valdštejnů. Roku
1882 byla stávající škola rozšířena o přístavbu a od r. 1893 funguje škola v Horním
Jiřetíně jako pětitřídka. Nutno podotknout,
že se jednalo o školu německou a výuka
v ní probíhala taktéž výlučně v němčině.
Až mnohem později, s příchodem nových
osídlenců především z českého vnitrozemí,
vyvstává potřeba českého vyučování. Roku
1899 pak začíná škola fungovat i jako chlapecká občanská škola.
S potřebou dalších prostor, kterou s sebou přineslo rozšíření fungování školy na
přelomu 19. a 20. stol., se začalo uvažovat
nad stavbou budovy nové, která by sloužila
výlučně pro potřeby chlapecké občanské
školy. Tento plán se podařilo zrealizovat

relativně rychle, a tak se 10. března 1901
otevřela novostavba dnešní dolní budovy
školy. Předběhla tak o dva roky další významnou městskou novostavbu z tohoto období, budovu spořitelny, kde dnes funguje
pobočka České pošty. Od roku 1895 při škole v Horním Jiřetíně funguje také zemědělské učiliště, jehož provoz však záhy končí.
Od roku 1945 je pak škola v Horním
Jiřetíně česká a začíná se psát její novodobá historie. Škola několikrát, stejně jako
předtím, v poplatnosti režimu mění název
přes obecnou školu, měšťanskou školu až
po současný název Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Poslední zásadní
dostavbu zažila naše škola roku 1958, kdy
se započalo se stavbou přilehlého pavilonu. O rok později, tedy roku 1959, tak byl
dokončen pavilon dílen a kuchyňka. Počátkem 60. let byla vybudována přístavba dvou
učeben v severozápadním křídle v budově
č.p. 126 (horní budova). Byla plánována též
přístavba vlastní školní tělocvičny, ale ta se
nikdy nezrealizovala.
Marek Moudrý
V pondělí 4.září vykročilo 17 prvňáčků poprvé do školy. Slavnostní přivítání proběhlo
v místním kulturním domě. Nové školáčky
přivítala ředitelka školy Klára Křivánková
a starosta města Vladimír Buřt. Děti dostaly dárky, které jim přichystala učitelka
a pracovníci města. Po slavnostním přivítání
se všichni společně i s rodiči odebrali do
své nové třídy. Přejeme prvňáčkům hodně
úspěchů a jedniček.
Irma Vaňková
foto: Jiří Beneš

DreamModelingByAnn
Kroužek modelingu, který se věnuje dětem
od 9 do 16 let, vznikl teprve před pár měsíci.
Naše první vystoupení se uskutečnilo koncem srpna na hornojiřetínském koupališti.
Zájmový kroužek pořádáme hlavně proto,
že je obtížné se ve světě modelingu uchytit
a snažíme se tak případným zájemkyním
a zájemcům trochu pomoci. Věnujeme se

chození po mole, zpěvu, tancování a focení. Pokud by se k nám chtěl ještě někdo
přidat, tak máme stále volná místa. Cena
za kroužek je 300 Kč měsíčně a scházíme
se v našem kulturním domě každé pondělí
od 16:30. Pokud byste chtěli více informací,
obraťte se na tel. číslo 602 377 430.
Anna Sipplová

Foto: Václav Zeman

Letní úspěchy za hranicemi regionu
Konečně zas úspěch!
Poslední víkend v srpnu se jel pátý závod
Mistrovství České republiky v trucktrialu,
kterého se Truck Trial Team Horní Jiřetín
opět zúčastnil, a nutno dodat, že s úspěchem. Po několika horších výsledcích, kdy
jsme se pohybovali ve středu startovního
pole, se naše posádky konečně přiblížily
stupňům vítězů a obsadily čtvrté a páté
místo. Před našimi posádkami skončili jen
všichni tři adepti na titul mistra republiky
a naopak za námi skončilo dvanáct dalších
posádek.
Letošního ročníku mistrovství republiky
v trucktrialu se v naší kategorii, tj. v kate-

gorii největších třínápravových vozidel,
účastní celkem osmnáct posádek a před
posledním závodem se naše posádka Honza Wohl – Tomáš Hrnčíř drží na skvělém
čtvrtém místě. Šance na lepší umístění tu
sice je, ale už jen spíš v teoretické rovině,
protože Honza by musel každopádně vyhrát
a jeden z favoritů by musel propadnout. Bohužel obráceně je to horší! Ze zadních pozic
se na Honzu reálně tlačí hned čtyři posádky.
Takže poslední závod v Jihlavě nesmíme
pokazit!
A vlastní závody? Lokalita v Černuci patří tradičně mezi ty nejlepší a letos opět ukázala svůj potenciál! Jako pískovna k tomu

Klub seniorů

v červenci družstvo severočeského kraje na
celostátních a mezinárodních seniorských
hrách ve Frýdku-Místku. Sedm závodníků
získalo celkem 16 medailí, z toho patnáct
si odváželi domů členové našeho klubu.
Řada našich členů se v těchto měsících rekreovala v různých rekreačních střediscích.
Zúčastňujeme se akcí na zámku Jezeří a akcí
města. Snažíme se využít každé příležitosti
ke vzájemnému setkání.
Evža Stříteská

Pro členy Klubu seniorů Horní Jiřetín a Černice byly i letošní horké letní měsíce plné
akcí – hlavně výletů. Konečně jsme si vyjeli
vláčkem po tzv. švestkové dráze – z Mostu
do Lovosic. Výlet jsme ukončili v krásně
opravené Roudnici nad Labem. Těšili jsme
se na plavbu lodí (Ústí n. Labem – Hřensko),
ale sv. Petr nám udělal čáru přes rozpočet,
protože nebyla voda. Proto jsme celou cestu
absolvovali autobusem. Jízda krásnou krajinou nás odměnila. Zatím posledním zážitkem byl výlet do Domažlic na Kozinův
hrádek atd., kde jsme se díky komentované prohlídce dozvěděli vše nejzajímavější
z těchto míst. V červenci probíhali v Plzni pod záštitou Plzeňského kraje sportovní hry seniorů s mezinárodní účastí
a severočeský kraj získal v obou kláních
třetí místo. K medailím přispěli výrazně i naši členové Vasil Kovtan a Slávka
Čejková. Ještě většího úspěchu se dočkalo

Komentář kapitána mužstva Karla
Lence k letní výhře ve sportovních
hrách s mezinárodní účastí ve
Frýdku-Místku.
„Přálo nám štěstí, ale proto jsme
museli něco udělat. Drželi jsme
spolu jako parta a odrazilo se to ve
výsledku.“
Foto: Evža Stříteská

má nejlepší předpoklady, pořadatelé toho
letos dokázali náležitě využít a postavili parádní sekce. Jezdilo se na různých površích
(písek, navážka i rostlý terén), měli jsme
prudké sjezdy i strmé výjezdy, adrenalinové branky, rokle, prach i vodu. Nicméně
se všemi nástrahami si naše posádky se
svým uralem dokázaly poradit a úspěch se
dostavil.
Poslední závod letošního ročníku Mistrovství České republiky se jede 23.–24.
září v Jihlavě, a jak jsem již zmínil, bude
to velmi důležitý závod, který o ledasčem
rozhodne. Ve hře je totiž i postup našeho
týmu na mistrovství Evropy!
Petr Leichner
foto: Eva Leichnerová

Medaile získali:
●● Slávka Čejková (jedna zlatá, stříbrná
a dvě bronzové)
●● Jaroslav Soukup (dvě zlaté a jedna
bronzová)
●● Karel Lenc (jedna bronzová, stříbrná,
zlatá)
●● Helga Lencová (dvě stříbrné, jedna
bronzová)
●● Josef Vopála (jedna zlatá)
●● Vasil Kovtan (jedna bronzová)
●● Václav Kovář, účastník z mosteckého
klubu seniorů (jedna zlatá)

Solární panely na škole

Výzva pro Jiřetín podporovaná
Greenpeace, která měla za cíl vybrat
peníze na solární panely pro místní
školu, už je splněna. A částka mnohonásobně překračuje limit určený na
300 000 Kč. K aktuálnímu datu 20. 9.
2017 se vybralo pro realizaci projektu
úctyhodných 364 374 Kč. Díky této
skutečnosti se umístění solárních panelů na střechu školy plánuje ještě na
letošní rok 2017. Město Horní Jiřetín
by touto cestou chtělo poděkovat
všem vyzyvatelům, dárcům i všem
lidem, kteří se na projektu podíleli.

Gymnastky
se připravují
na sezonu

Naše gymnastky se společně s trenérkami připravují pilně na podzimní sezonu společných
skladeb. Trenérka Kateřina Bělinová připravila společnou skladbu s obručemi pro šest
děvčat ve věku 12–13 let. Trenérka Michaela
Smoláková nacvičila společnou skladbu bez
náčiní s pěti děvčaty ve věku 7–8 let. Další
společnou skladbu s obručemi čtyř děvčat ve
věku 9–11 let nacvičuje trenérka Veronika
Horáčková, která ještě připravila jednu skladbu bez náčiní pro pět děvčat ve věku 8–9 let.
První závod, kde naše děvčata můžete vidět,
se koná v Chomutově 14. října. Všem gymnastkám a trenérkám přeji hodně zdaru při
podzimní přípravě společných skladeb.
Náš oddíl má za sebou nábory ročníků
2011, 2012 a 2013. Do našeho oddílu nastoupilo 10 nových cvičenek. O víkendu 29.
9. – 1. 10. 2017 proběhne v Praze školení
instruktorů a trenérů III. třídy pro moderní
gymnastiku, kam odjíždí z našeho oddílu tři
zástupkyně, aby se mohly plně věnovat našim gymnastkám.
Renáta Smoláková

Poděkování
Škola opět
věnovala
gymnastkám
z Horního Jiřetína charitě vyřazené
Dovoluji si touto cestou poděkovat vedení Oddílu moderní gymnastiky v Hor- učebnice
ním Jiřetíně za poskytnutí trikotů a kostýmů, které již nevyužívají. Toto bude
využito v Komunitním centru v Janově, konkrétně v projektu Rodinné centrum Petrklíč, který realizuje dramatický
a sportovní kroužek pro děti z blízkého i dalekého okolí.
Za Komunitní centrum Janov
Štiková Jana – sociální pracovnice
Foto: Renáta Smoláková

Děkujeme Základní škole a Mateřské
škole Horní Jiřetín za darované vyřazené učebnice. Této pomoci si velice vážíme. Učebnice budou i nadále sloužit
dětem, které společně se svými rodiči
navštěvují sociální služby a realizované
projekty v Komunitním centru v Janově.
Doufáme, že tato pomoc školy nebude poslední.
Za Komunitní centrum Janov
Štiková Jana – sociální pracovnice

Naše nejmladší fotbalová naděje!

foto: archiv mladší přípravka

Mladí hasiči –
Černický braňáček plakát plus
nějaké povídání

Již třetí pokračování branného závodu Černický braňáček, který pořádají naši nejmladší nadšenci požárního sportu, prověří výkony místních i přespolních mladých hasičů
30. 9. Samotné závody startují v 10 hodin.

foto: Jiří Beneš

Infocentrum završuje úspěšnou první sezonu
Od června otevřené infocentrum, které sídlí
u prodejny COOP, završuje velmi úspěšnou
premiérovou sezonu. Za krásami našeho
města zavítali občané z celé České republiky, konkrétně z měst Ostrava, Brno, Frýdek-Místek, Plzeň, Písek, Tábor, Praha, Pardubice, Liberec a v neposlední řadě Ústí nad
Labem. Kromě domácích turistů vítaly brány městského informačního střediska také
desítky německých občanů. Zájem česky
nemluvících turistů se také odrazil v doplňující a rozšiřující se nabídce informačních
brožur o zámku Jezeří, kostele Nanebevzetí
Panny Marie a o Horním Jiřetíně a Černicích
v německé a anglické mutaci. Návštěvníci

jezdí nejčastěji za zámkem Jezeří, kostelem
Nanebevzetí Panny Marie nebo jsou sběrateli turistických známek a vizitek. Byli
mezi nimi i tací, které na Mostecko přivedly úspěšné seriály Pustina nebo Svět pod
hlavou.

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.

OTEVÍRACÍ DOBA
ZÁŘÍ 2017
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

ŘÍJEN 2017
SO: 11:00–16:00
NE: 11:00–16:00

KVĚTEN–ZÁŘÍ 2018
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

DUBEN 2018
SO: 11:00–16:00
NE: 11:00–16:00
ŘÍJEN 2018
SO: 11:00–16:00

A V NEPOSLEDNÍ ŘADĚ:

Aktuální čísla městských listů JIŘÍKOVINY, čtrnáctideník RADNICE a turistické
magazíny BRÁNA a TIM.

TURISTICKÁ SEZONA 2017
K 31. SRPNU:

●● Přes 14 000 návštěvníků na zámku Jezeří
●● Přes 500 prodaných položek v městském
infocentru
●● Během prvního pololetí letošního roku přijelo do Česka celkem 4,6 milionu zahraničních turistů, což představuje meziroční
nárůst o 12,8 %. O 13 % vzrostl i počet přenocování těchto turistů (Zdroj: Turistický
informační magazín TIM)

TURISTICKÁ SEZONA TRVÁ
OD DUBNA DO ŘÍJNA
V KONKRÉTNÍM ROCE.

V příští sezoně bude informační středisko
otevřeno přes víkendy vždy v dubnu a následně v říjnu.
Standardní otevírací doba od úterý do
neděle bude platná od května do září.
Radek Vrábel

Hudební léto v Jezeří 2017
Letní měsíce byly na Státním zámku
Jezeří tradičně propojené s festivalem Hudební léto v Jezeří. Již šestý ročník přinesl
kvalitní program, který vyprodal všechny
koncerty. Hudbymilovní návštěvníci se
i letos dočkali světové premiéry, konkrétně
kvarteta pro Jezeří, a nově i stínového divadla, které doprovázelo operu Orfeus a Eurydika od Christopha Willibalda Glucka, jehož
dětství je se zámkem Jezeří úzce propojeno.
Zmíněnou operu mohli dokonce sledovat
i ti, kteří se na koncert nedostali. Vysílala
se totiž živě. Záznam představení mohou
zájemci zhlédnout na facebookových stránkách festivalu s názvem Hudební léto v Jezeří. Najdou tam i množství fotek zachycujících jedinečnou atmosféru koncertů. Letošní
ročník byl ve znamení obnovy zámeckého
divadla, o jehož rekonstrukci usiluje sprá-

va zámku již dlouhou dobu. Do unikátních
prostor, kam je v současnosti návštěvníkům
vstup zakázán, by se v budoucnu mohly přestěhovat i některé koncerty z programu festivalu. Další hudební událost čekala zámek
začátkem září. V podání vynikajícího klavíristy Jaroslava Tůmy tu zazněly skladby
Ludwiga van Beethovena nebo Carla Philipa Emanuela Bacha. Koncert, který doplnil
uměleckým přednesem herec Jan Hartl, byl
součástí projektu Hudební setkání (www.
hudebni-setkani.cz). Po úspěšném létě vstupuje zámek do podzimu s floristy, jejichž
květinová výzdoba bude 30. 9. propojena
s koncertem Piánko pro Jezeří. V rámci
koncertu zazpívá i kastelánka zámku Hana
Krejčová. Program tradičně završí jedna
z nejoblíbenějších akcí regionu – Strašidla.
Hana Krejčová ml.

Tripper

Chcete netradičního cestovního průvodce,
se kterým dojdete k pokladu? Projekt Tripper se úspěšně ujal na mnoha místech nejen
v našem regionu. Kdo si chce zábavnou hru
pro celou rodinu vyzkoušet, může si v hornojiřetínském infocentru zakoupit brožuru
(49 Kč) a po nalezení domácího pokladu
pátrat i po jiných.

Foto: Martin Bílek

Významná akce v programu Zastupitelstva Města Horní Jiřetín
„Osobní blahopřání spoluobčanům narozeným po roce 1926“
V našem městě si po celý rok připomínáme
čas narozenin spoluobčanů žijících Horním
Jiřetíně a Černicích.
V den narození, někdy po dohodě, zavítá
do domácnosti zástupce města, aby osobně
předal dar města a do pečlivě vedené Pamětní knihy oslavenec následně vepsal svůj
podpis.
Při této příležitosti je oslavenec vyfotografován v domácím prostředí a snímky jsou
vlepeny na stránku Pamětní knihy k údajům
o jeho osobě. Již několik desetiletí světíme
účel, který má za cíl sdílet radost při osobní
návštěvě u oslavence, a tak obohacujeme
spolužití ve městě.

V letních měsících se do Pamětní knihy
jubilantů podepsali tito spoluobčané:

Kamenná svatba v obřadní síni městského úřadu. Pětašedesát let spolu!
Gratulujeme a přejeme pevné zdraví!

●● Vážený pan Evžen Macal oslavil dne
7. července 80. narozeniny.
●● Vážená paní Anna Ženíšková oslavila dne
14. července 85. narozeniny.
●● Vážená paní Marie Patová oslavila dne
18. července 81. narozeniny.
●● Vážená paní Staša Foblová oslavila dne
23. července 80. narozeniny.
●● Vážená paní Sonja Sedlárová oslavila dne
7. srpna 83. narozeniny.
●● Vážená paní Emílie Mladá oslavila dne
12. srpna 87. narozeniny.

Miluše Kolářová

Foto: Jiří Beneš

Foto: Miluše Kolářová

Přemnožení divočáci skórovali na domácím hřišti
To, že jsou v posledních letech na severu
Čech přemnožená prasata divoká, není pro
nikoho z nás překvapení. Překvapení ale
bylo, že se divočáci dostali i na fotbalové
hřiště a některé jeho části nepěkně rozryli.
Důvodem přemnožení je úbytek přirozených predátorů těchto savců, dalším důvodem může být silná úroda žaludů a bukvic,
což je pro prasata velmi vydatná strava.
A v neposlední řadě také struktura české
krajiny a skutečnost, že na polích roste
převážně řepka a kukuřice. Rozlehlé lány
vysokého porostu jsou totiž pro divočáky
ideálním životním prostředím.
Přemnožení divočáci jsou podle myslivců agresivnější než dřív a také využívají své
inteligence, díky které mění strategii přežití.
Zatímco před půlstoletím lovci na českém

území zastřelili ročně jen přes tři tisíce kanců, loni už to bylo 185 000.
Divočáci jsou podle odborníků inteligentnější než psi. Aktivně se brání a pamatují si, kde jim dříve hrozilo nebezpečí.
Agresivita divočáků podle myslivců v posledních letech narůstá – přibývá například
útoků kanců na lovce při naháňkách. Podle
myslivců však prase útočí, jen když je zraněné nebo v ohrožení života.
Jak se tedy doporučuje chovat v našich
lesích?
Jakmile se dostanete na území zryté kanci a máte obavu, že jsou nablízku, mluvte
nahlas, tleskejte a třeba i zpívejte. Zvěř se
člověka bojí, to znamená, že se lekne a odběhne. To platí i na obávané bachyně. Pokud má dostatek prostoru a slyší člověka na

Komentář Petra Šubera, správce fotbalového hřiště
„Poprvé se na hřišti ukázali koncem srpna, od té doby nás navštívili šestkrát. Část
hřiště dost poničili. Rozryté plochy hřiště
jsme zadělali hlínou a pískem. V sezoně tak
můžeme dále pokračovat. Pachové ohradníky, které se kolem hřiště rozmístily, sice pomohly, ale i tak se k nám divočáci zase dostali. Děkujeme pracovní partě pod městem,
která nám s odstraněním škod pomohla.“
Foto: Petr Šuber

dálku, tak odejde sama. Vždy je ale potřeba
myslet na to, že zvíře musí mít kudy utéct.
Lucie Benešová
Prase divoké (Sus scrofa) je velký
sudokopytník z čeledi prasatovití.
Jeho domovinou je velká část Evropy. Jedná se o typického všežravce,
který k životu preferuje staré lesní
porosty. Řadí se mezi nejrozšířenější
pozemské savce. Pro dospělá prasata představuje největší nebezpečí
zejména vlk nebo medvěd, selata se
mohou zase stát relativně snadnou
kořistí rysů, lišek, koček divokých
nebo různých dravců, zejména výrů.

Sůl nad zlato_divadlo pro děti

Děti zvou
na světovou premiéru

Členové kreativní skupiny s názvem
Praktikábl se v létě pustili do natáčení snímku, který nese název V lese.
Krátký film vznikal v okolí trampské
osady Neznámé a premiérově bude
uvedený 27. 10. 2017 v kulturním
domě od 19:00. „Fungujeme jako
dobrovolný divadelní kroužek, ale
rádi zamíříme i k jiným druhům umění, tentokrát k filmu. Natáčení bylo
velmi zajímavé a doufáme, že stejně
tak zajímavý bude i samotný snímek.
Děti z divadelního studia jím ukončují a završují čtyři roky fungování
Praktikáblu,“ okomentoval vedoucí
studia Jiří Beneš. Na premiéře se
na vás budou těšit Bára Kužníková,
Přéma Panc, Sára Slavíková, Týna
Němcová a Valča Štáfková.

15. 10. / 15:00 / KULTURNÍ DŮM
Sůl nad zlato. Výpravné představení s písničkami a scénickou hudbou, ve kterém vystupuje pět postav. Klasická pohádka podle
Boženy Němcové je vyprávěna jazykem
srozumitelným i pro malé diváky. Pohádka
je určena pro děti od čtyř do deseti let a pro
rodiče s dětmi.
Vstupné: zdarma

Špejbl›s Helprs / AC/DC revival band

25. 11. / 21:00 / KULTURNÍ DŮM
Vstupenky lze zakoupit v úředních hodinách
na MěU Horní Jiřetín nebo v infocentru.
Vstupné: 150 Kč

Oživlá strašidla na Jezeří
Filmový klub
se znovu rozjíždí

Zájemci o filmy, přihlaste se do skupiny na Facebooku s názvem filmový
Klub kádéčko a sdělte nám své tipy na
filmy a návrhy, kdybyste chtěli, aby
filmový klub fungoval. Každé promítání můžeme završit i menší afterparty.
Dejte o sobě vědět!

28.–29. 10. / Státní zámek Jezeří
www.zamek-jezeri.cz

O Sněhurce_divadlo pro děti

12. 11. / 15 hodin / KULTURNÍ DŮM
Klasická činoherní pohádka s loutkami o
princezně Sněhurce, sedmi trpaslících,zlé
královně a krásném princi

Rozlučka s létem na koupališti

Foto: Jiří Beneš
Letošní městské slavnosti a pouť lákaly na
zvučná hudební jména a bohatý doprovodný program. Za rytířskými kláními o kopí
svatého Jiří, kejklířskými nebo žonglérskými výstupy dorazily tisíce lidí. Děti
s rodiči měli také možnost vyslechnout si
legendy o svatém Jiřím, vyrobit si papír
a ochutnat středověkou kuchyni. V kostele
Nanebevzetí Panny Marie se vedle poutní
mše pořádaly také komentované prohlídky
a v prostoru u chovatelů zněla tradiční dechovka a nově také večerní retroparty. Na
hlavním pódiu před kulturním domem se
odpoledne objevila známá hudební trojice
Maxim Turbulenc, která všechny přítomné
roztancovala. Večerní hudební blok přinesl
skupiny Arrhythmia, Děda Mládek Illegal
Band nebo skvělé domácí kapely, jako jsou
Deviant, Definitivní Ententýk a Wan Men
Sonk. Program městských oslav se ozval
i v Černicích, kde se konal country večer.
Letošní pouť přinesla i setkání pamětníků.
Radek Vrábel

Městské slavnosti a pouť

Prázdniny v Komunitním centru Janov
Prázdniny jsou za námi a tady je malá rekapitulace toho, co vše pracovnice Oblastní
charity Most připravily pro děti z Černic,
Horního Jiřetína, Litvínova, Meziboří,
Lomu a Mostu. Nejvzdálenějším účastníkem našich aktivit je rodina z Patokryjí.
Prázdniny jsme zahájili výšlapem dětí i rodičů na Janovskou přehradu. Pokračovali
jsme výletem do Nové Vsi a Hory Svaté
Kateřiny, kde děti navštívily továrnu na
dřevěné hračky a také rozhlednu. V Horním
Jiřetíně jsme putovali za památkami (kostel,
kovárna a městský úřad) a také za pokladem sv. Jiří (Tripper). Výlety nebyly jedinou
prázdninovou aktivitou, zúčastnili jsme se
Mezinárodních sportovně-zábavných her
v Leubsdorfu, v partnerské organizaci Oblastní charity Most – Lidové solidarité Freiberg. V závěru prázdnin si děti mohly užít
sportovní dopoledne v areálu Komunitního
centra v Janově a po akci si společně s rodiči
opéct špekáčky. Děti si prázdniny užily a jistě načerpaly hodně sil do nového školního
roku.
Jana Štiková

Miniškolka
v Janově
Máte problém umístit své dítě do mateřské školy? Rády vám s tím pomůžeme nabídnutím prostor se skvělými
paními učitelkami v našem zařízení
v Janově. Dopolední provoz Miniškolky Janováček pro děti ve věku 3
až 4 roky je zajištěn díky Nadaci KB
Jistota.
Za Oblastní charitu Most
Martina Bartková
778 532 576

Foto: Jana Štiková

Aktuální informace
o návštěvách veterinářky
v Horním Jiřetíně!
www.jukovet.cz

Milovníci zábavních parků měli v srpnu
možnost navštívit německý Belantis. Na
celodenní výlet pořádaný městem se vypravily dva autobusy. Dospělí i děti si park
i nabízené atrakce maximálně užili. Projet se
mohli například na jedné z deseti nejstrmějších horských drah na světě. Červenec pro
změnu nabídl výlet do Dinoparku v Plzni
a v září se vypravoval autobus pro houbaře.

Rozpis fotbalových utkání
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