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Slovo starosty

Letošní léto nám ukázalo, že člověk není
pánem planety, byť je o tom přesvědčen
a chová se tak. Extrémní dlouhotrvající
horko a dosud nevídané sucho nás přímo
vybízí k hledání vhodných řešení k zadržování vody v krajině a k ochraně povrchových i podzemních vod, ale také k šetření
vody. Na základě studie, kterou jsme k této
závažné problematice nechali zpracovat,
ale i na základě znalostí místních poměrů
by měly být postupně obnovovány nevyužívané nebo neudržované rybníky a přírodní nádrže, mokřady a zádržné příkopy. Ve
spolupráci se správci toků bychom chtěli
prosazovat návrat vybraných úseků potoků
do původních koryt. Je ale potřebné prosazovat také výrazně vyšší ochranu podzemní vody, jejíž zásoby na našem území
jsou nedocenitelným pokladem. Věřím,
že i pro nové zastupitelstvo, které vzejde
z říjnových voleb, bude problematika
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vody na našem území jednou ze zásadních
priorit.
Léto nám ale přineslo také řadu radostí.
Letošní tradiční pouť se svým doprovodným
programem zase trochu zvýšila laťku kulturních akcí pořádaných městem. Od začátku
září máme ve městě bankomat, o nějž jsme
dlouhodobě usilovali a který je významným
příspěvkem v oblasti dostupnosti služeb pro
naše občany. Instalací bankomatu byl naplněn poslední z uvažovaných účelů zrekonstruovaného objektu bývalé samoobsluhy
čp. 49. Velmi příjemná byla návštěva generálního ředitele ČSOB, který si u nás prohlédl město i širší okolí včetně zámku Jezeří.
Velikou radostí je, že jsme se dohodli
s již dříve avizovaným nástupcem pana doktora Dernera. Od 1. října tak nastupuje do
Horního Jiřetína na post praktického lékaře
MUDr. Jiří Pohanka. Více se o tomto důležitém a sledovaném tématu dozvíte uvnitř
Jiříkovin.
Určitě je velmi příjemným počinem

prázdninového období také od základu zcela
přebudované víceúčelové hřiště s umělou
trávou v Černicích. Samotný nový povrch
hrací plochy byl zrealizován již v závěru
června, a tak mohlo být hřiště používáno
již od počátku prázdnin. V průběhu léta se
zde vybudoval ještě dlážděný chodník, nové
oplocení a osazeny byly také nové sítě.
Během prázdninových měsíců jsme se
dozvěděli o tom, že nám byla přidělena
dotace z IROP na realizaci půdní vestavby
učeben a bezbariérového přístupu v „horní“
budově školy čp. 126.
V létě byly ukončeny přípravy na stavbu
nové městské trafostanice VN, která bude
umístěna v blízkosti pilířů viaduktu u kulturního domu. Tato investice v budoucnu
umožní snížit výdaje za spotřebovanou elektřinu v řadě městských objektů ve střední
části Horního Jiřetína. Pro stavbu byla vydána potřebná povolení stavebního úřadu
a v srpnové veřejné soutěži byl již vybrán
zhotovitel.
Vladimír Buřt

Rozhovor s doktorem Jiřím Pohankou
S novým praktickým lékařem Jiřím Pohankou se pacienti budou potkávat již od
října v ordinaci doktora Vladimíra Dernera. Více v rozhovoru.

Těšíte se do Horního Jiřetína?
Ano, těším se, začne pro mě nová kapitola mého života
Kdy nastoupíte do hornojiřetínské ordinace?
Začnu v měsíci říjnu. Pan doktor Vladimír Derner i sestřička zůstanou pracovat
v ordinaci. Jak jsem řekl na zastupitelstvu,
chtěl bych zachovat kontinuitu ordinace
a nejdříve poznat své pacienty.
Máte bohaté zkušenosti ze zahraničí.
Konkrétně Německo, kde jste působil, se
výrazně odlišuje v péči o pacienta, nebo je
na podobné úrovni jako v Česku?
Už během studia jsem poznal několik

zdravotních systémů nejenom v Německu,
ale i ve Francii a Brazílii. Myslím si, že české zdravotnictví, i přes svoje potíže, je jedno
z nejlepších na světě. Špičkové pracoviště
v Německu a v ČR jsou plně srovnatelná,
okresní a městské nemocnice jsou bohužel
na nižší úrovni (z důvodu ekonomických).
A jak se třeba liší péče o pacienty tamních obvodních lékařů?
Německý obvodní lékař – Hausarzt, tj.
rodinný lékař – se stará o lidi od narození
po celý život. Mají možnost téměř neomezeného předepisování léků, které jsou u nás
pouze pro specialisty.
Proč jste odešel z Německa?
V německých nemocnicích jsem strávil
4 roky, většinu času jsem dojížděl denně
a bydlel v Mostě. Nejdříve jsem pracoval
v okresní nemocnici Olbernhau, poté jsem
odešel na předatestační přípravu do krajské

nemocnice v Zschopau. Každodenní dojíždění bylo velmi vyčerpávající. Navíc mi
chyběl kontakt s pacienty v češtině.
Kdy jste začal poprvé uvažovat, že byste svou ordinaci měl právě u nás v Horním
Jiřetíně?
Při pravidelném školení praktiků jsem
dostal informaci, že město Horní Jiřetín shání nového lékaře. Bylo to na jaře.
Jiří Beneš
Tři otázky jsme také položili manželce
pana doktora Jiřího Pohanky, oftalmoložce Kláře Pohankové, která do budoucna také zvažuje otevřít si ordinaci právě
v Horním Jiřetíně.
Pokud mám správné informace, tak jste
nejprve studovala politologii. Co vás nakonec přesvědčilo věnovat se očnímu lékařství?
Ano, je tomu skutečně tak.
Chtěla jsem původně zkusit
i studovat oba obory zároveň,
ale nakonec mě po čase mnohem
více pohltilo studium medicíny.
Stát se lékařkou pro mne byla
poté jasná priorita. Oční lékařství mě jako obor zaujalo již za
studií, chodila jsem poté i dobrovolně na oftalmologické stáže,
které mne jen utvrdily v tom, že
jsem si vybrala ideální obor pro
mě.
Kolik je „očařů“ v Ústeckém kraji? Počítám, že celkem
málo…
Oftalmologů je opravdu
málo, objednací lhůty dosahují
i 5 měsíců. Nové lékaře to do
Ústeckého kraje bohužel moc
netáhne.
Na posledním zasedání zastupitelstva jste zmínila, že byste si
případně zřídila ordinaci také
v Horním Jiřetíně, což by pro
obyvatele byla, podobně jako
získání nového obvodního lékaře, velká výhra. Je ta možnost
reálná?
Ano, je reálná. Po složení
atestační zkoušky bych ráda založila soukromou praxi v Horním Jiřetíně a pracovala tak
blízko svého manžela.
Jiří Beneš

Foto: rodinný archiv

Bilancování období 2014 až 2018
Zastupitelstvo, které vzešlo z komunálních
voleb v roce 2014, za pár dní ukončí svou
činnost a to je nepochybně důvod k malému bilancování. Rád bych zde proto uvedl
alespoň některé významnější počiny celého
období 2014 až 2018.
Podařilo se nám úspěšně dokončit, zkolaudovat a uvést do trvalého provozu rozsáhlou stavbu splaškové kanalizace a ČOV.
Nadto jsme kanalizační síť ještě rozšířili
o prodloužení některých stok a řadu veřejných částí přípojek.
V areálu našeho hřiště byla zrealizována 2.
etapa víceúčelového sportoviště, spočívající
v dobudování atletické dráhy. Vzniklo nové
dětské hřiště u zbrojnice a také nové hřiště
s umělým povrchem v Černicích. Provozní
budova hřiště má nový solární ohřev teplé
užitkové vody, která byla dosud i v parném
létě připravována uhelným kotlem.
Podařilo se zrekonstruovat objekt bývalé
samoobsluhy v ulici Havlíkově a adaptovat
jej pro účely zdravotnictví a služeb. Horní
budova školy čp. 126 má nový ekologický
zdroj vytápění, jímž jsou tepelná čerpadla.
V těchto týdnech se dokončuje stavba
nové hasičárny, která svou architekturou
i funkčností posouvá celé naše město poněkud výše. V hodnoceném období byla
pořízena nejen velká autocisterna pro zásahovou jednotku, ale také vozidlo pro naše
mladé hasiče.
Také v oblasti oprav komunikací se významně pokročilo. Byly opraveny podkladní
vrstvy a proveden nový povrch chodníku
mezi Horním Jiřetínem a Černicemi, byl položen nový povrch mnoha úseků místních
komunikací v Jiřetíně i v Černicích, vzniklo
několik nových parkovacích stání. Rozšířeno bylo také veřejné osvětlení.
V restauracích Pošta a Pod Lesem, které
jsou v majetku města, byla kompletně ob-

novena a zmodernizována sociální zařízení. Před dokončením je adaptace bývalého
domu chovatelů pro účely údržby města
a pro veterinární ordinaci. Mnoho městských bytů, které byly dlouhodobě opuštěny nebo se nacházely v žalostném stavu,
bylo opraveno, zmodernizováno a přiděleno
uživatelům.
Město investovalo do památek, které má
ve svém majetku. Byla např. zrestaurována
krásná pozdně barokní socha sv. Vavřince
v ulici Horské, proběhla obnova hlavního
přístupového schodiště ke kostelu.
Každá investice vyžaduje náročnou, vícestupňovou projektovou přípravu a zdolání nesčetného množství administrativních
překážek. Vedle projektů již dokončených
anebo probíhajících stavebních akcí zajistilo město v letech 2014 až 2018 celou řadu
projektů plánovaných záměrů. Byly např.
vypracovány všechny stupně dokumentace
pro zasíťování a výstavbu komunikací pro
nové parcely určené k výstavbě rodinných
domů ve spodní části ulice Pod Lesem. Na
tuto akci je již vydáno územní rozhodnutí a již je také dokončena dokumentace ke
stavebnímu povolení. Až do fáze stavebního povolení se podařilo dotáhnout projekt
půdní vestavby učeben v horní budově
školy, a protože nám byla přidělena dotace
na realizaci tohoto projektu, probíhá nyní
veřejná soutěž o zhotovitele. Pro plánovaný
komunitní dům pro seniory je vydáno územní rozhodnutí a nyní se zpracovává projekt
pro stavební povolení. Tentýž stupeň projektu byl vypracován pro kruhový objezd
na křižovatce u zrcadla.
Pracujeme také na záměru vybudování
cyklostezky vedoucí z Litvínova až za Černice v trase bývalé železnice. Tyto pozemky
koupilo město od státu v minulém roce a již
na jaře byla dokončena technická studie za-

mýšlené stavby. Nyní probíhá soutěž o zhotovitele projektu k územnímu a stavebnímu
řízení.
Technickou studii máme vypracovánu
i pro záměr modernizace veřejného osvětlení. Probíhá zpracování studie plánovaného
zahradnictví v sousedství čistírny odpadních
vod.
V průběhu období 2014 až 2018 byly profesionálně zpracovány detailní pasporty komunikací a veřejného osvětlení. Významně
se pokročilo v práci na novém územním plánu našeho města a celého správního obvodu.
Za pozitiva lze jistě považovat významné rozšíření nemovitého majetku města, vydávání měsíčníku Jiříkoviny, pokračování
úspěšného programu městských dotací na
podporu nízkoemisních zdrojů vytápění,
sezónní provoz infocentra, každoroční významnou podporu sportovních spolků, seniorů a dětí. Veliký význam pro naše město má
zajištění kontinuity základní lékařské péče
díky dohodě s novým lékařem MUDr. Pohankou a instalace bankomatu ČSOB v objektu čp. 49.
Za velmi pozitivní lze jistě považovat
skutečnost, že se projekty nedělají takříkajíc „do šuplíku“, ale že se téměř všechny
naplánované investice pomalu, ale jistě
realizují. Ze záměrů, které se v uplynulém
období nestihly připravit nebo zrealizovat
v zamýšleném rozsahu, je možno vzpomenout některá opatření k vyšší bezpečnosti
silničního provozu, náhradu neekologických
zdrojů vytápění v některých městských objektech a třeba úpravy plochy náměstí před
restaurací U Karbanů.
Přestože se samozřejmě nepovedlo vše,
co si zastupitelstvo v roce 2014 vytyčilo za
hlavní cíle pro čtyřleté funkční období, není
se rozhodně zač stydět. Stihlo se toho dost.
Vladimír Buřt

Zahájení školního roku v Horním Jiřetíně
První den školního roku 2018/2019 se uskutečnil
dne 3. 9. 2018. Přivítání pro žáky 1. třídy proběhlo v kulturním domě Horní Jiřetín. Paní ředitelka,
třídní učitelka Mgr. Ivana Žitková a pan starosta
popřáli všem 24 prvňáčkům i jejich rodičům mnoho
úspěchů v celém školním roce. Žáci byli jednotlivě
přivítáni na pódiu, paní ředitelka každého „ošerpovala“, paní učitelka předala pamětní list a pan
starosta dárky, které žáci v první třídě jistě využijí. Po skončení slavnostního zahájení v kulturním
domě se všichni přesunuli do základní školy, kde
si žáci poprvé sedli do školních lavic. Na prvňáčky
tu čekaly další dárky, od Ústeckého kraje – firmy
Bovys a dárky od školy.
Klára Křivánková
Foto: Jiří Beneš

Letní přestávka je za námi
Právě skončilo asi nejrozporuplnější období
v životě fotbalisty – léto. Někteří jej milují,
jiní letní přípravu nesnáší, ale i přesto má
nezastupitelnou roli během fyzické přípravy na nový ročník, který letos odstartoval
již 11. srpna. Naši hornojiřetínští borci tak
ve svém prvním utkání sezóny 2018/2019
přivítali na svém hřišti TJ Sokol Srbice.

Vyrovnaný zápas rozhodli Jiřetínští až při
penaltovém rozstřelu, a tak jsme se těšili
z první letošní výhry 4:3.
Další kola pak přinesla utkání s Lovosicemi (prohra 2:1), Modrou/Hrobci
(výhra 3:1), Jílovým (prohra 2:0), s Dobroměřicemi (výhra 3:2) a nakonec ne příliš vydařené utkání na hřišti FK SEKO

Další domácí zápasy:

Sobota 22. 9. 2018 16:30 TJ Sokol Horní Jiřetín/FK Litvínov – SK STAP-TRATEC Vilémov
Sobota 6. 10. 2018 16:00 TJ Sokol Horní Jiřetín/FK Litvínov – SK Brná
#
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1.

SK STAP-TRATEC Vilémov

6

6

0

0

23:7

18

0

0

2.

FK SEKO Louny

6

5

0

1

20:4

16

0

1

3.

TJ Krupka

6

5

0

1

25:9

15

0

0

4.

TJ Sokol Srbice

6

3

0

3

19:10

11

0

2

5.

SK Brná

6

4

0

2

18:12

11

1

0

6.

FK Slavoj Žatec

6

4

0

2

13:9

11

1

0

7.

ASK Lovosice

6

3

0

3

8:8

10

0

1

8.

FK Jílové

6

3

0

3

9:12

9

0

0

9.

SK Štětí

6

3

0

3

10:7

8

1

0

10. TJ Sokol Horní Jiřetín/FK Litvínov

6

3

0

3

11:16

8

1

0

11. FK Dobroměřice

6

2

0

4

10:12

7

0

1

12. FK Tatran Kadaň

6

2

0

4

7:17

6

0

0

13. TJ Spartak Perštejn

6

2

0

4

9:20

6

0

0

14. SK Baník Modlany

6

1

0

5

10:12

4

0

1

15. FK Jiskra Modrá/SK Hrobce

6

1

0

5

4:21

2

1

0

16. FK Litoměřicko B

6

1

0

5

6:26

2

1

0

„Výměna manželek“ v Horním Jiřetíně
Pokud v nadcházejících dnech narazíte v Horním Jiřetíně na auto s nápisem
„Výměna manželek“, vězte, že se tu neobjevilo jen tak. Do oblíbeného pořadu se
stejnojmenným názvem se totiž přihlásila i naše obyvatelka Andrea Brunnerová
Mirvaldová. Více o její účasti v televizní
show v krátkém rozhovoru.

Proč jste se rozhodla přihl ásit do pořadu
Výměna manželek?
Rozhodla jsem se z mnoha důvodů, mezi
těmi nejdůležitějšími je třeba to, aby si můj
partner uvědomil, co má doma, a aby si mě
vážil a více se mi věnoval. Dalšími důvody
jsou například finance nebo zvědavost, jak
fungují jiné rodiny. O mně je známo, že jsem
puntičkář a že mám ráda svůj klid a miluji
svou rodinu.
Pokud mám správné informace, vaše
účast se již blíží. Jste nervózní?
Přiznám se, že jsem nervózní. Natáčení
se blíží (24. 9., pozn. red.). Emoce pracují
naplno. Nervozita je opravdu veliká.

V rámci Výměny manželek se můžete
přechodně přestěhovat kamkoli. Kde byste
těch deset dní strávila nejraději? A co budete
vyžadovat po „novém“ manželovi?
Mám‑li být upřímná, tak bych nejraději
odjela někam k moři, ale to se mi asi nesplní.
Anebo bych chtěla odcestovat za rodinou,
ve které najdu něco, co mě posune dál. A co
budu požadovat po novém manželovi? To
záleží na tom, jaký bude. Jsem zvědavá na
to, jak se bude chovat a jak bude fungovat.
Určitě bych nechtěla, aby byl temperamentnější než já. Určitě
bych si přála, aby
byl trpělivý a těch
deset dní se mnou
strávil v klidu a ve
zdraví. Ale to vše
zjistím, až se v náhradní rodině zabydlím.
Jiří Beneš
Foto: rodinný
archiv

Louny, odkud si naši fotbalisté odvezli porážku 6:1.
Před námi jsou utkání s Vilémovem,
Modlany a Brnou, tak držíme palce, aby se
podařilo dosavadní bodový zisk rozšířit, a samozřejmě nezapomeňte přijít naše sportovce
podpořit přímo na stadion v některém z nadcházejících zápasů.
Marek Moudrý

INFOCENTRUM
STÁLE ROSTE

Informační středisko během prázdnin opět
navštívili turisté z celé České republiky.
Návštěvnost infocentra zároveň vzrostla
o několik stovek turistů a už v květnu, tedy
hned druhý měsíc turistické sezony, byla
prodejnost na loňských číslech, kdy se infocentrum uzavíralo kvůli zimní pauze. Letošní turistickou sezonu tedy lze označit za
velký úspěch a trend stoupající návštěvnosti
našeho města můžeme potvrdit.
Turistická sezona ale pokračuje i po
letních prázdninách a informační středisko bude veřejnosti otevřené ve standardní
otevírací době až do posledního dne měsíce
října 2018.
Informační středisko se dále rozrůstá
a své síly spojilo také s hornojiřetínským
Truck Trial Teamem. K dostání jsou tedy
nejrůznější produkty, jako jsou kšiltovky,
šátky, klíčenky, nášivky, hrnky, trička, mikiny, a dokonce CD s video záznamem z let
2007 až 2017.
Mimo jiné jsou k dostání také nové magnety nebo kalendáře s historickými pohlednicemi Mostecka a Litvínovska na rok 2019.
OTEVÍRACÍ DOBA INFOCENTRA DO 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
OTEVÍRACÍ DOBA INFOCENTRA ŘÍJEN 2018:
POUZE VÍKENDY
Radek Vrábel

Veterinářka
v Horním Jiřetíně!
22. 9. 2018 U CHOVATELŮ
od 14:00 do 16:00.

Mladí hasiči

Začátek prázdnin jsme přivítali na našem
koupališti neckyádou, po které jsme šli
stavět stany do areálu chovatelů, kde jsme
přespali, a druhý den po obědě vyrazili
na výlet do Mstišova. Další setkání jsme
si naplánovali na konec prázdnin v Černicích, kde jsme trénovali na novém hřišti. Po tréninku jsme se v Malém Březně
utkali v hasičském fotbálku. Naši hasiči si
tento fotbálek moc užili, na podobné akci
byli poprvé. První, třetí a čtvrté místo bylo
naše. Po závodech místní hasiči udělali pro
děti pěnu, která měla úspěch i přes nepřízeň počasí. Abychom se zahřáli, dostali jsme
horký čaj a špagety. Po odpočinku jsme se
vrátili do Horního Jiřetína na akci Rozlučka
s prázdninami. Rádi bychom touto cestou
poděkovali za tyto akce hasičům z Malého
Března a našemu městu Horní Jiřetín. Moc
jsme si to užili.
Nastává podzim a nás čeká náš vlastní
branný závod Černický braňáček. Letos se
bude konat 4. ročník, a to 29. 9. 2018 od
10:00 v Černicích. Po něm ještě proběhnou
branné závody v Braňanech a ve Spořicích.
Budeme pilně trénovat, abychom domů přivezli zase nějaké medaile.
Jana Žážová
Foto: Jana Žážová

JSDH

Zásahy a výjezdy od července 2018:
11. 7. Požár panelového domu v Janově
11. 7. Likvidace nebezpečného hmyzu v Horním Jiřetíně
17. 7. Likvidace nebezpečného hmyzu v Horním Jiřetíně
22. 7. Likvidace nebezpečného hmyzu v Horním Jiřetíně
24. 7. Požár travního porostu Záluží–Růžodol
28. 7. Likvidace nebezpečného hmyzu v Horním Jiřetíně
30. 7. Požár kontejneru s nebezpečnými látkami na Hoře Svaté Kateřiny
31. 7. Likvidace nebezpečného hmyzu v Horním Jiřetíně
1. 8. Požár travního porostu v Komořanech
1. 8. Likvidace nebezpečného hmyzu v Horním Jiřetíně
4. 8. Požár travního porostu v Horním Jiřetíně
5. 8. Požár lesního porostu nad zámkem Jezeří
6. 8. Požár travního porostu v Černicích
6. 8. Záchrana osoby z díry pod zámkem Jezeří
8. 8. Likvidace nebezpečného hmyzu v Horním Jiřetíně
14. 8. Likvidace nebezpečného hmyzu v Horním Jiřetíně
16. 8. Požár lesního porostu Jelení kámen
17. 8. Požár lesního porostu Jelení kámen
23. 8. Likvidace nebezpečného hmyzu v Horním Jiřetíně
28. 8. Likvidace nebezpečného hmyzu v Horním Jiřetíně
1. 9.   Požár kůlny v Horním Jiřetíně
4. 9.   Likvidace nebezpečného hmyzu v Horním Jiřetíně ve škole
7. 9.   Požár haly na skládce Celio
9. 9.   Likvidace nebezpečného hmyzu v Horním Jiřetíně

František Smolák,
velitel JSDH
Horní Jiřetín
„Během školních prázdnin jsme se vůbec nenudili. Výjezdů měla naše jednotka
hodně. Několik požárů travního a lesního
porostu a hlavně likvidace nebezpečného
hmyzu v domech v Horním Jiřetíně. V letošním roce má být dostavěna nová hasičská
zbrojnice, na kterou se moc těšíme, protože
tak budeme mít konečně pořádné zázemí
a i výjezdy budou jednodušší než doteď.
Zbrojnice má být dokončena do konce října, tak pevně doufám, že zhotovitel termín
dodrží. Poté bychom chtěli udělat slavnostní
otevření zbrojnice a při té příležitosti i posvětit nový hasičský prapor, který nechalo
město vyrobit.“
Foto: Archiv JSDH Horní Jiřetín

POUŤ A MĚSTSKÉ SLAVNOSTI 2018
V polovině srpna proběhly v Horním Jiřetíně tradiční městské slavnosti a pouť. Letošní program mimo jiné připomněl i stoleté
výročí naší republiky. Dobový repertoár
doplňoval také medvědář, žonglér nebo
panoptikum. I děti měly možnost soutěžit,
rovněž na téma první republiky. Vedle hlavní scény před kulturním domem vyrostla

druhá oficiální scéna také v areálu u chovatelů, kde nechyběla tradiční dechovka
nebo kapela Skanzen. Tradičně hojně navštěvovaný byl kostel Nanebevzetí Panny
Marie, kde se v sobotu i neděli uskutečnily
poutní mše. Večerní program patřil kapelám
Deviant, Kohout plaší smrt, Definitivní En-

Klub seniorů Horní Jiřetín
V naší poslední zprávě o činnosti klubu jste
se dozvěděli o úspěchu našich reprezentantů na jednatřicátých Krajských sportovních
hrách. I tentokrát začínáme pochvalou, protože naši členové a členky – Slávka Čejková,
Emilie Kovtanová, Jaroslava Brunclíková,
Jaroslav Soukup, Josef Vopálka a Vasil
Kovtan – přispěli svými výkony k medailovému umístění na mezinárodních sportovních hrách v Olomouci i Praze, kde si
mohli podat ruku s naší fotbalovou legendou
Antonínem Panenkou. Pochvala patří také
našim třem členkám –předsedkyni klubu
Miluši Kolářové a členkám Janě Brožové
a Jaroslavě Brunclíkové, které opět cvičily
na všesokolském sletu v Praze. Naše putování za kulturou začalo návštěvou operetky
Ptáčník v podání krajského divadla v Ústí
nad Labem. Vážnou hudbu jsme si vychutnali na koncertu na zámku Jezeří. Protože rádi
poznáváme krásná místa v naší vlasti, věděli
jsme již z kraje léta, že v červenci navštívíme zámek Karlova Koruna v Chlumci nad
Cidlinou a historické jádro města Pardubice. Neodradila nás ani nečekaná vedra, a to
jsme netušili, že se ještě více ohřejeme na
dvoudenním srpnovém výletě v Kroměříži.
Tam jsme obdivovali krásný zámek a pod zámeckým parkem nás provezl vláček, kde nás
průvodce seznámil s největšími zajímavostmi. Druhý den nás čekala opět komentovaná
prohlídka, tentokrát města Olomouc, kde se
nás náš výborný průvodce snažil vodit, pokud možno, ve stínu, ale tak, aby nám ukázal
co nejvíce nejkrásnějších a nejznámějších
míst této moravské metropole. Nemohli jsem
pochopitelně opomenout návštěvu baziliky
Panny Marie na Svatém Kopečku – nádhera.

A protože by bylo divné odjet z Olomouce bez zakoupení sýrů, zastavili jsme se na
zpáteční cestě v městečku Loštice, kde si
jeden každý z nás nakoupil v místní podnikové prodejně dle chuti – výběr byl veliký.

tentýk a jako zlatý hřeb večera vystoupila
po velkolepé videoprojekci na kulturní dům
kapela Sto zvířat. Koncerty si nenechala ujít
zhruba tisícovka diváků. Největší nadšence
pak po koncertě vítala večerní afterparty,
která probíhala v areálu u chovatelů.
Radek Vrábel
Foto: Ibra Ibrahimovič

Je s podivem, že jsme toto putování přežili
bez vážné újmy na zdraví, a určitě nás nic
neodradí od dalšího putování.
Evža Stříteská
Foto: Evža Stříteská

V našem historickém seriálu zůstáváme
i nadále v Černicích a tentokrát vkládáme příspěvek o hradu, který stával nedaleko Černic.
Hrad Alberk stával u Černic
už ve 13. století
Tento hrad stával mezi Černicemi a Albrechticemi na nevysokém kopci. V jeho
blízkosti jsou zbytky staré pily v údolí Albrechtického potoka. Okolí Alberka, spolu
s přilehlými obcemi, patřilo v minulých dobách k panství Jezeří. Hrad Alberk stával již
ve 13. století a byl podle pověstí, které se
přenášely z generace na generaci, vypálen
v roce 1421 husitskými vojsky.
O existenci hradu jsou však i historické záznamy. V roce 1565 bylo území kolem Horního a Dolního Jiřetína, Albrechtic a Černic rozděleno mezi bratry Jiřího
a Petra Hochhausery z Hochhauseru. Petr
dostal Jezeří, Černice, horní část Albrechtic,
Čtrnáct Dvorců a Jiřetín. Asi v té době byl

na místě starého hradu Alberku postaven
hrad nový, do kterého se Jiří Hochhauser
z Hochhauseru nastěhoval se svou manželkou Magdalenou z Bíliny. Jiří později
koupil Černice a dále ještě obec Mikulovice
v Horách. A asi v této době, kdy si Jiří Hochhauser z Hochhauseru přidává ke svému
jménu přídomek z Černic a Albrechtic, se
začíná Alberku mezi lidmi říkat Hausberk.
Jiří se na sklonku svého života stává i majitelem panství Jezeří.
V pověstech se praví, že Alberk byl poměrně velký hrad s věží – pravděpodobně
s hladomornou – a se zámkem na Jezeří byl
spojen dlouhou podzemní chodbou. Plány
této chodby a ani chodba sama se nenalezly,
zbyla pouze pověst, která se přenášela z pokolení na pokolení. Příchod k místu, kde
hrad pravděpodobně stával, je po lesní cestě
z Horního Jiřetína nad Černicemi. Za třemi
srostlými starými modříny, které jsou státem chráněnými stromy, je nevysoký kopec
prorostlý listnatým porostem. Na svahu jsou

Jezeří a ohlédnutí za létem
Skončily prázdniny a pomalu končí i hlavní návštěvnická sezona na zámku Jezeří.
I když nepřekonala velmi úspěšnou sezonu loňského roku, nemáme se za co stydět.
O pokles návštěvníků se zcela jistě „postaralo“ extrémně horké počasí. Koneckonců
tomu tak bylo na většině památkových objektů v ČR. Úspěšnost však nelze hodnotit
jen podle počtu návštěvníků, ale sezonu
je třeba zhodnotit i podle toho, co nového
přinesla. V tomto směru se Jezeří posunulo
opět o krok dále. Vznikl nový prohlídkový
okruh ve druhém patře zámku s výhledem
do krajiny na velkolom ČSA – dá se říct takové „uhelné safari“ naruby. Výhled je doplněn vzpomínkovou instalací na zaniklou
krajinu, lidská sídla a život v okolí zámku.
Celonárodní téma první republiky přineslo
i obohacení expozice na Jezeří. Interiéry
hlavního okruhu byly doplněny o exponá-

ty přibližující životní styl první republiky,
včetně nově instalovaného pokoje Jana Masaryka. Při té příležitosti vznikla i prvorepubliková kavárna v císařských pokojích,
kterou je možné navštívit příležitostně při
vybraných akcích. Nejbližší možnost vidět
tyto prostory bude 29.–30. 9. při tradiční
akci Jezeří v květech, kdy budou prostory zámku oživeny květinovou výzdobou
našich předních floristů. Výzdoba zároveň
poslouží jako foyer při koncertu Piánko na
Jezeří, který se uskuteční v sobotu 29. 9.
od 17 hodin.
Jsou před námi voňavé dny babího léta –
toto období patří na Jezeří k těm nejkrásnějším. Přijďte si na zámek užít a vychutnat poslední zářijový víkend. Těšíme se na
vás!
Hana Krejčová
Foto: Hana Krejčová ml.

velmi dobře patrné zbytky vodních příkopů,
kterými byly středověké hrady chráněny.
Zbytky staveb nejsou patrné.
V roce 1966 navštívil Černice pan Josef Hobzek, pracovník Státního ústavu památkové péče v Praze, a pátral po zbytcích
hradu Alberku. Byl nadšen svými nálezy
a při prohlídce místa jsme se zájmem poslouchali, co všechno na svahu tento odborník nacházel a co všechno dokázal určit.
Po návštěvě Černic a míst kolem Alberku
zaslal do Černic dopis, ve kterém upřesnil
historická fakta o hradu Alberku podle historika Augusta Sedláčka, který ve svém díle
„Hrady, zámky a tvrze království českého“,
díl 14., 2. vydání, str. 240, stať o Alberku,
uvádí takto: „Zapomenutá a zaniklá tvrz Alberk stávala u vsi Černic na místě, kteréž se
nyní nazývá Hausberk. Okolí Alberka jako
i pozdější zboží jeho patřilo za dávných
časů k panství Eisenberskému, také tvrze
zde nebylo před rokem 1500.“
Jiří Grössl
Moji milí čtenáři,
knihovnice v Horním Jiřetíně se těší opět na
vaše návštěvy. Přibylo mnoho knih všech
možných žánrů, a tak si tu „svou“ jistě najde
každý. Dokončila jsem vkládání všech titulů
do elektronického katalogu, takže se nyní
lehce dozvíme, zda knihovna vámi žádanou
knížku má ve fondu. Všechny knížky jsou
nově přebaleny a uspořádány podle žánrů.
Připomínám dětem, které chodí do
knihovny (případně jejich rodiče nebo prarodiče), že jim v době otevření knihovny
balím bezplatně učebnice.
Otevřeno je v úterý a v pátek: 14–18 hod.
Vám dětem přeji co nejlepší vykročení
do nového školního roku a všem ostatním
hezké zážitky s knížkou.
Jarmila Křížová

POZOR!

OD 3. ZÁŘÍ JE
V HORNÍM JIŘETÍNĚ
V PROVOZU
BANKOMAT
ČSOB VEDLE
INFORMAČNÍHO
STŘEDISKA
NA ADRESE
HAVLÍKOVA 49.

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE 2018
Po letních prázdninách pokračuje volební
„super rok“ a 5. a 6. října čekají Českou
republiku další volby, tentokrát do zastupitelstev obcí a také do jedné třetiny Senátu.
V nadcházejících komunálních volbách se
o místo zastupitele zajímá přes 216 000 lidí
a o post senátora nebo senátorky pak 236
kandidátů. Podle Českého statistického úřadu
je průměrný věk uchazečů o post senátora
nebo senátorky 56 let. Kromě toho jednu

třetinu kandidátek tvoří ženy. Část Senátu,
konkrétně také jedna třetina, se tak znovu
obmění po víkendových volbách. Senátní
volby budou probíhat v několika volebních
obvodech, konkrétně například na Praze 2,
v Sokolově nebo nám nejblíže v Chomutově.
Pro naši obec jsou samozřejmě klíčové
volby do zastupitelstva obce, a tedy níže
představujeme kompletní jmenné seznamy
s detailním popisem:

Kandidátní listina
číslo

název

Volby do zastupitelstev obcí
05. 10. – 06. 10. 2018
Jmenné seznamy
Výběr: všichni platní kandidáti
dle poř. čísla
Zastupitelstvo města
Kraj: Ústecký kraj
Okres: Most
Obec: Horní Jiřetín
Všechny kandidátní listiny

Kandidát
poř. číslo

příjmení, jméno, tituly

věk

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

Česká str. sociálně demokrat.

1

Drtil Marek Mgr.

26

ČSSD

ČSSD

Česká str. sociálně demokrat.

2

Miková Jiřina

45

ČSSD

ČSSD

Česká str. sociálně demokrat.

3

Cibrik Martin

26

ČSSD

ČSSD

Česká str. sociálně demokrat.

4

Kaplan Michal

24

ČSSD

ČSSD

Česká str. sociálně demokrat.

5

Moule Jiří

66

ČSSD

BEZPP

Česká str. sociálně demokrat.

6

Ošťádalová Eva Ing.

29

ČSSD

BEZPP

Česká str. sociálně demokrat.

7

Kaplanová Tereza

21

ČSSD

ČSSD

Česká str. sociálně demokrat.

8

Eichlerová Julie

22

ČSSD

BEZPP

Česká str. sociálně demokrat.

9

Kotrbatý Antonín

19

ČSSD

ČSSD

Česká str. sociálně demokrat.

10

Drtilová Radka

48

ČSSD

BEZPP

Česká str. sociálně demokrat.

11

Hodinová Veronika

27

ČSSD

BEZPP

Komunistická str. Čech a Moravy

1

Brožovič Michal

28

KSČM

KSČM

Komunistická str. Čech a Moravy

2

Strolená Jana

55

KSČM

BEZPP

Komunistická str. Čech a Moravy

3

Weitz Petr

58

KSČM

KSČM

Komunistická str. Čech a Moravy

4

Svobodová Jitka

67

KSČM

BEZPP

Komunistická str. Čech a Moravy

5

Rentko Josef

38

KSČM

BEZPP

Komunistická str. Čech a Moravy

6

Rosenberger Lukáš

32

KSČM

BEZPP

Komunistická str. Čech a Moravy

7

Skalická Pavlína

52

KSČM

BEZPP

Komunistická str. Čech a Moravy

8

Seilerová Helena

70

KSČM

KSČM

Komunistická str. Čech a Moravy

9

Rybářová Alena

59

KSČM

KSČM

Komunistická str. Čech a Moravy

10

Kohoutová Anna

77

KSČM

KSČM

Komunistická str. Čech a Moravy

11

Glivická Jaroslava

81

KSČM

KSČM

Sdruž. Strany zelených a NK

1

Buřt Vladimír Ing.

54

Zelení

Zelení

Sdruž. Strany zelených a NK

2

Sapoušek Jiří

47

Zelení

BEZPP

Sdruž. Strany zelených a NK

3

Krejčová Hana Mgr.

54

Zelení

Zelení

Sdruž.Strany zelených a NK

4

Beneš Jiří Bc.

35

Zelení

BEZPP

Sdruž. Strany zelených a NK

5

Schlögel Ferry

60

Zelení

Zelení

Sdruž. Strany zelených a NK

6

Malíček Martin Ing.

39

Zelení

BEZPP

Sdruž. Strany zelených a NK

7

Vrábel Radek

24

Zelení

BEZPP

Sdruž. Strany zelených a NK

8

Brunclíková Jaroslava

71

Zelení

BEZPP

Sdruž. Strany zelených a NK

9

Dvořák Zdeněk Ing.

62

Zelení

Zelení

Sdruž. Strany zelených a NK

10

Wagner Pavel

45

Zelení

Zelení

Sdruž. Strany zelených a NK

11

Dvořák Petr

31

Zelení

Zelení

Občané České republiky

1

Kronych Josef Bc.

46

OČR

OČR

Občané České republiky

2

Kotrbatý Antonín Ing.

55

OČR

BEZPP

Kandidátní listina
číslo

název

Kandidát
poř. číslo

příjmení, jméno, tituly

věk

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

Občané České republiky

3

Smítka Pavel

57

OČR

BEZPP

Občané České republiky

4

Johana Jiří JUDr.

42

OČR

BEZPP

Občané České republiky

5

Sloupová Věra

62

OČR

BEZPP

Občané České republiky

6

Harag Robert

50

OČR

BEZPP

Občané České republiky

7

Sajfrt Stanislav

45

OČR

BEZPP

Občané České republiky

8

Votava Petr

56

OČR

BEZPP

Občané České republiky

9

Franěk Petr

46

OČR

BEZPP

Občané České republiky

10

Kundrt Václav

39

OČR

BEZPP

Občané České republiky

11

Váleček Jan

44

OČR

BEZPP

Pro zachování a roz. HJ a Čern

1

Glavica Branko

63

NK

BEZPP

Pro zachování a roz. HJ a Čern

2

Dernerová Helena

63

NK

BEZPP

Pro zachování a roz. HJ a Čern

3

Hink Jan

62

NK

BEZPP

Pro zachování a roz. HJ a Čern

4

Šuber Petr

32

NK

BEZPP

Pro zachování a roz. HJ a Čern

5

Kšonžeková Andrea

33

NK

BEZPP

Pro zachování a roz. HJ a Čern

6

Dudrák Emil

51

NK

BEZPP

Pro zachování a roz. HJ a Čern

7

Vránová Alexandra

53

NK

BEZPP

Pro zachování a roz. HJ a Čern

8

Skalický Bronislav

50

NK

BEZPP

Pro zachování a roz. HJ a Čern

9

Veverka Lukáš

34

NK

BEZPP

Pro zachování a roz. HJ a Čern

10

Kšonžek Miroslav

53

NK

BEZPP

Pro zachování a roz. HJ a Čern

11

Dundrová Jindřiška

44

NK

BEZPP

Zdroj: volby.cz, ČSÚ, IDNES.cz
Radek Vrábel

Týden bez odpadu
Možná jste zaznamenali, že na začátku září
(3.–9. 9. 2018) proběhla v České republice
akce Zero Waste neboli život bez odpadu.
Týden bez odpadu je mezinárodní kampaň, která vznikla ve Spojeném království
před 9 lety. Cílem této kampaně je zvýšit
povědomí o hromadění odpadu a inspirovat
k jeho omezení. Dle informačních zdrojů je
na světě každý rok vytvořeno 1,3 miliardy
tun pevného komunálního odpadu. Podle
Zprávy o životním prostředí každý z nás
ročně vyhodí 500 kilogramů odpadků, celkově tedy v České republice ročně vyprodukujeme přes 5 milionů tun komunálních
odpadků a toto číslo dlouhodobě neklesá.
Největší problém tvoří směsný odpad, ve
kterém jsou zbytky jídla, noviny, elektroodpad, oblečení, igelitové sáčky, tašky
na jedno použití a mnoho dalšího. Kam
tyto haldy putují? Zhruba polovinu z nich
ukládáme na skládkách pod vrstvu zeminy. Většina z nich se nerozkládá, pouze se
rozpadají na malé částečky a jejich zbytky
znečišťují vodu i půdu. Malé množství odpadu se spálí a z části vznikne i energie.
Pokud patříte k těm, kteří třídí, přispíváte
k recyklaci odpadů, ale tímto způsobem

v Česku zpracováváme pouhou jednu třetinu odpadů.
Slyšeli jste někdy o lidech, kteří dokáží
svůj roční odpad vměstnat do sklenice od
okurek? Zero Waste neboli život bez odpadu, taky život bez popelnice, je čím dál tím
víc populárnější a s aktuálně se stále zhoršujícím stavem životního prostředí není ani
divu. Svou troškou do mlýna může navíc
přispět každý.
Kolik plastových lahví nebo kelímků
od kávy denně vyhodíme. Není nic snazšího než si s sebou do práce přibalit láhev
či termosku. Zdá se to jako malá změna,
ale pomůžete tak šetřit planetu i vlastní
peněženku. Oběd nebo svačinu snadno
zabalíte do voskového ubrousku, který je
zcela zdravotně nezávadný a opakovaně
použitelný. Navíc nezabere tolik místa
jako svačinový box. Další možností jsou
obědové sety. Jídelních krabiček je dnes na
trhu už opravdu hodně. Vyberte si správnou
velikost a ověřte si, zda krabička opravdu
těsní. Vydrží roky a nosit ji s sebou můžete
klidně i prázdnou. Ať už obědváte kdekoliv,
jistě vám ji tam rádi naplní. Nikomu z nás
se nechce s sebou vláčet permanentně vel-

ké nákupní tašky, a tak obvykle skončíme
u toho, že si při každém nákupu koupíme
novou igelitku nebo papírový pytlík. Avšak
malou igelitku nebo plátěnku složíte i do
té nejmenší kabelky. Nemusíte pak kupovat novou. Přibalit můžete i pár použitých
pytlíků na váženou zeleninu, a využít je
tak víckrát než jen jednou. I když výrobci
jednorázových papírových kapesníků kdysi
diskutovali, zda je ekologičtější papírový
odpad, nebo praní ušpiněných tkanin, dnes
se ukazuje, že přece jen je ekologičtější občas něco vyprat než produkovat obrovské
množství odpadu. A často biologicky velice
složitě rozložitelného. To je případ dětských
plen i různých jednorázových ubrousků pro
hygienu.
Slyšeli jste už o bambusovém kartáčku
nebo pratelných odličovacích tamponcích?
A co látkové sáčky na pečivo, ovoce či zeleninu? Jsou to maličkosti, ale je to také první
krok k čistšímu životnímu stylu.
Život bez odpadu patří mezi nejdůležitější ekologické myšlenky tohoto století.
Zkusme to také, nejenže prospějeme planetě, ještě ušetříme spoustu peněz.
Lucie Benešová

Gymnastky se pilně připravují
První letní soustředění našich gymnastek
proběhlo v Jesenici v termínu 7.–14. července 2018. Na soustředění odjelo 16 gymnastek ve věku 5 až 12 let a jejich cíl byl jasný – nácvik společných skladeb. Pro letošní
podzimní sezonu si trenérky Veronika Horáčková a Petra Kovtanová připravily hned
dvě. Společnou skladbu těch nejmenších,
kterým tento rok bylo nebo teprve bude 5
let, a společnou skladbu větších gymnastek
(9–11 let) s obručemi. Pro každou skupinku
to byla zcela nová zkušenost, ale sestavy se
moc povedly. Dále chtěly trenérky dosáhnout zlepšení fyzičky gymnastek. Děvčata
každé ráno běhala nemalé okruhy a měla
posilovací hodinu. Dále chodila gymnastky na dlouhé procházky a hledaly ,,kešky“,
což se jim moc líbilo. Skoro všechny čekají
příští rok nové sestavy, a tak se na trénincích pomalu začaly věnovat i jim. Novinkou byla také spolupráce malých a velkých
děvčat pro případný taneček a ta jim šla na
výbornou. Pro odreagování se učily s novým náčiním a tančily zumbu. Ve volném
čase hrály různé hry a jedno celé odpoledne pořádaly „Netradiční olympiádu“, která
u gymnastek sklidila také velký úspěch.
Soustředění trenérky Kateřiny Bělinové a cvičitelky Jitky Leichnerové proběhlo
v rámci tří dnů. Dne 8. 7. 2018 po dobu
osmi hodin a poté 10.–11. 7. 2018. Soustředění se konalo v tělocvičně v Horním
Jiřetíně. Po intenzivním dopoledním tréninku byl pro děvčata zajištěn oběd. Večer si
zpestřily grilováním a koupáním v bazénu.
Noc strávily gymnastky v tělocvičně. Hlav-

ním cílem tohoto soustředění bylo vytvoření nové společné sestavy se švihadly a díky
velké snaze všech se to povedlo. Sestavu
cvičí šest děvčat ve věku 13 a 14 let, plus
k dispozici je jedna náhradnice.
Třetí soustředění proběhlo na Klínech
v termínu 14.–23. 7. 2018, kterého se zúčastnilo 29 gymnastek ve věku 6–16 let
společně s 5 trenérkami a 1 instruktorkou.
Letní soustředění gymnastek ve Sportareálu
Klíny letos probíhalo v tematickém zaměření – Madagaskar. Gymnastky i trenérky
v maskách nacvičovaly společný tanec,
který pro ně byl zpestřením téměř každého
dne. Na soustředění probíhal nácvik nových
závodních sestav pro jarní sezonu jednotlivkyň v roce 2019. Gymnastické tréninky
probíhaly 2krát denně, tři hodiny dopoledne
a tři odpoledne. Po večeři pak ještě chodila velká děvčata do tělocvičny zkoušet
techniku náčiní. Pro gymnastky byla na
soustředění připravena spousta her v tělocvičně i v přírodě. Nechyběla diskotéka,
soutěž MISS Gymnastka a stezka odvahy.
Navíc si všechny vyzkoušely i jízdu na bobové dráze a na lanovce. Trenérky Lucie
Büttnerová, Petra Kovtanová a Jana Císařová společně nacvičily společnou skladbu
bez náčiní pro 6 závodnic (ročníky 2011
a 2012). Další společnou skladbu bez náčiní pro 5 závodnic (ročníky 2009 a 2010)
připravila trenérka Michaela Smoláková.
Deset starších gymnastek (ročníky 1999–
2006) připravovalo pod vedením trenérky
Michaely Smolákové exhibici na plesy.
Velké poděkování patří všem trenérkám za

vzornou přípravu gymnastek a za tvorbu společných skladeb pro podzimní sezonu 2018.
Další skvělou zprávou pro náš oddíl je
hostování dvou závodnic trenérky Michaely
Smolákové. Gymnastky byly vybrány do
přátelského oddílu SC 80 Chomutov pro
hostování ve společné skladbě se švihadly.
Obě závodnice s tímto oddílem odjely
v srpnu na letní soustředění.

Co nás čeká:

1) Českomoravský pohár společných
skladeb linie B 2018
Závod v Mariánských Lázních, v Plzni,
v Praze, v Ústí nad Labem a Českých Budějovicích
Náš oddíl bude letos prezentovat 5 společných skladeb. Každé družstvo může získat body do celkového pořadí „českého“
poháru na každém z 5 pohárových závodů
a započítávají se body za tři nejlepší umístění. Z každé kategorie pak 5 nejlepších
skladeb postupuje na finále Českomoravského poháru.
2) Oblastní přebory ve společných
skladbách – Jablonec nad Nisou
Touto cestou bych chtěla také poděkovat
všem rodičům, sponzorům a hlavně městu
Horní Jiřetín za to, že můžeme vůbec fungovat a zúčastnit se všech závodů na dobré
úrovni. Trenérkám a závodnicím chci popřát hodně gymnastických úspěchů v podzimní sezoně 2018.
Renáta Smoláková
Foto: Archiv OMG

V červenci slavili manželé Lencovi
zlatou svatbu! Gratulujeme!

V srpnu oslavili manželé Kocourkovi
smaragdovou svatbu! Gratulujeme!

Foto: Jiří Beneš

Foto: rodinný archiv

Hurá prázdniny na koupališti

Návštěva
německého
zábavního parku

Foto: Jiří Beneš

Výlet do pražské zoo
Foto: Karolina Kvasničková

ČERNICKÝ
BRAŇÁČEK
29. 9. / 10:00
HOSTINEC U JEZEŘÍ
Čtvrtý ročník branného závodu
mladých hasičů.
Foto: Karolina Kvasničková

Pohádka O pejskovi a kočičce
divadelní pohádka
11. 11. / 15:00 / KULTURNÍ DŮM HORNÍ JIŘETÍN
…divadelní pohádka pro děti předškolního
a mladšího školního věku…
…známé příběhy o pečení dortu, mytí podlahy,
žížale, kterou se nedají zašít kalhoty a panence, co
tence plakala mistrně zdramatizované Jiřím Žákem,
provázené veselými písničkami na slova autora baví
malé i velké diváky.

Carpatia Castle_Deviant / dvojkoncert
30. 11. / 20:00 / KULTURNÍ DŮM HORNÍ JIŘETÍN
20:00 kapela Deviant
22:00 kapela Carpatia Castle
Vstupné: 100 Kč
Předprodej od 22. 10. na MěÚ Horní Jiřetín
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