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ÚVODNÍK
Milí čtenáři,
uplynulý rok 2015 s sebou přinesl mnohé. 
A ať už nám všem přinesl dobré, překva-
pující nebo jakkoliv jinak neočekávané 
události, je na čase se s ním rozloučit. 
Když jsme 1. 1. 2016 společně odpočítá-
vali vteřiny do odpálení ohňostroje, který 
symbolizuje v první řadě začátky, nikdo 
z nás nemohl tušit a tušit nemůže, co si 
pro nás rok 2016 připraví. My jsme si pro 
vás už jedno překvapení přichystali. Náš 

nový, politicky nezávislý měsíčník Jiříkovi-
ny, který bude oficiálně vydáván pod městem 
Horní Jiřetín a který ve svém názvu odkazuje 
na našeho patrona sv. Jiřího.

V Jiříkovinách vám budeme přinášet řadu 
aktuálních informací o dění v Horním Jiřetíně 
a Černicích. Kromě okruhů sportu, kultury, 
komentářů uplynulých akcí nebo například 
připravovaných programů na další měsíce se 
budou Jiříkoviny věnovat také ekologickým 
trendům. V každém čísle se můžete těšit 
na SLOVO STAROSTY města Vladimíra 
Buřta, ROZHOVORY, NA SPORTOVNÍ 

A KULTURNÍ ZPRAVODAJSTVÍ nebo 
na speciální rubriku POVŠIMNUTÍ. Každý 
měsíc se zkrátka budeme snažit zachytit 
pro vás ty nejdůležitější a nejzajímavější 
informace z našeho města.

A protože chceme, aby se spolupráce mezi 
městem a jeho obyvateli nadále rozvíjela, za-
ložili jsme e-mailovou adresu (jirikoviny@
hornijiretin.cz), na kterou můžete posílat své 
dotazy, komentáře, ale také, a to především, 
návrhy a příspěvky do samotných Jiříkovin.

Vykročme do nového začátku společně. 
Radek Vrábel

SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané, předně vám všem přeju 
do nového roku 2016 pevné zdraví, mnoho 
radostí v osobním životě, úspěch v práci 
a řadu dobrých lidí, se kterými se budete 
potkávat.

Rád bych se krátce ohlédl za rokem 2015 
a trochu také nahlédl do roku nového.

Pro naše město měl mimořádný vý-
znam výsledek říjnového zasedání vlády 
ČR v Ústí nad Labem. Vláda zde potvrdila 
územní ekologické limity povrchové těžby 
uhlí v lokalitě VČSA, tedy v oblasti našeho 
města. Na tomto jednání většina členů vlády 
rozšiřování těžby v naší oblasti jednoznač-
ně odmítla. Toto významné vládní usnese-
ní neobsahuje žádné ustanovení o odkladu 
rozhodnutí o limitech na rok 2020. To je 
jen více či méně vědomá nepravda šířená 
zastánci těžby a také některými novináři 
za účelem umělého vyvolávání nejistoty 
u obyvatel našeho regionu. Přes úspěch 
v podobě potvrzení platnosti limitů bude 
město Horní Jiřetín i nadále s velikou in-
tenzitou usilovat o odpis uhelných zásob 
pod Horním Jiřetínem a Černicemi.

Na rozdíl od předchozích let, během 
nichž probíhala rozsáhlá stavba splaškové 
kanalizace a s ní související opravy ko-
munikací, byl uplynulý rok 2015 o dost 
klidnější a zdánlivě se toho mnoho nedělo. 
Přesto se pár dobrých věcí podařilo, a tak 
bych rád ve stručnosti připomněl alespoň 
to nejdůležitější. Realizací atletického oválu 
se podařilo dokončit výstavbu víceúčelové-
ho hřiště v areálu stávajícího sportoviště, 
byly nainstalovány prvky nového dětského 
hřiště U Zbrojnice, opravilo se několik úse-
ků asfaltového povrchu vozovek místních 

komunikací, město pořídilo novou hasič-
skou autocisternu a nový malotraktor pro 
komunální účely, ve spodní škole je nový 
ekologický kotel na peletky, byl rozšířen náš 
kamerový systém. Z dotace od Státního fon-
du životního prostředí byl pořízen výkonný 
štěpkovač a rovněž kontejnerové nákladní 
vozidlo pro svoz bioodpadů.

Po celý rok probíhal zkušební provoz 
naší nové čistírny odpadních vod a bylo 
zrealizováno několik dalších přípojek splaš-
kové kanalizace. Vedle těchto viditelných 
výsledků se trochu ztrácí ty, které sice příliš 
vidět nejsou, ale které významným způso-
bem usnadnily nebo zpříjemnily život řadě 
našich obyvatel anebo zhodnotily majetek 
města. Jde především o vyřešení odvodu 
srážkových vod z dříve mimořádně pro-
blematických úseků komunikací, zejména 
pak ze spodní části ulice Mostecké. V uply-
nulém roce se nám nepodařilo zrealizovat 
plánovanou rekonstrukci a adaptaci objektu 
bývalé samoobsluhy pro účely zdravotní-
ho střediska a služeb. Důvodem byly nejen 
administrativní průtahy, ale jistě také orga-
nizační chyby. Tento dluh nahradíme letos. 
Právě v těchto dnech se vyhlašuje soutěž 
na zhotovitele stavby a je předpoklad, že 

do léta bude objekt, v němž bude místo pro 
ordinace lékařů, nový obchod, infocentrum 
a bankomat, předán do užívání veřejnosti. 
Budeme pokračovat v obnově povrchů ko-
munikací. V roce 2016 chceme vyprojek-
tovat i zrealizovat dopravní řešení rizikové 
křižovatky „u zrcadla“. Pokud se podaří 
vyřešit majetkoprávní vztahy, provedeme 
rozšíření a obnovu chodníku z Horního 
Jiřetína do Černic. Na dosud neutěšeném 
prostranství mezi ulicí Havlíkovou a par-
kovištěm U Karbanů budeme realizovat 
parkové úpravy, které by tuto část města 
měly výrazně zatraktivnit. V budovách 
spravovaných městem se bude pokračovat 
v postupné výměně zastaralých kotlů na fo-
silní paliva za moderní ekologické zdroje. 
Budeme intenzivně pracovat na projektové 
přípravě komunitního domu pro seniory, 
sportovní haly nebo třeba inženýrských sítí 
v lokalitách vhodných pro novou výstavbu 
rodinných domů.

Málokdy a málokomu se podaří splnit 
všechna předsevzetí a plány pro nový rok, 
ale věřím, že jak členové zastupitelstva, tak 
i pracovníci městského úřadu udělají vše 
pro to, aby se maximum záměrů dotáhlo 
do konce. Vladimír Buřt



Jednotka dobrovolných hasičů v Horním Ji-
řetíně vyjížděla v loňském roce k desítkám 
zásahů nejen v Horním Jiřetíně a Černicích. 
Má 16 členů a obyvatelé Horního Jiřetína 
a Černic na ně všechny mohou být právem 
hrdí. Pomáhají, chrání a jsou i nedílnou 
součástí akcí pro děti, kam pravidelně vozí 
oblíbenou pěnu. Členy výjezdové jednot-
ky spojuje zápal pro dobrou věc. A nejen 
o tom vypráví v rozhovoru velitel jednotky 
hornojiřetínských hasičů František Smolák.

Jak byste zhodnotil tento rok? Kolik bylo 
zásahů? Pro vás jako výjezdní jednotku to 
byl rok spíš běžný?

V loňském roce jsme měli 30 výjezdů, 
letos o tři méně. K tomu ještě můžeme 
připočítat i deset technických zásahů typu 
odchytu nebezpečného hmyzu. Ty se ale 
nepočítají do ostrých výjezdů v rámci IZS 
(integrovaného záchranného systému). Ne-
bezpečný hmyz jsme odchytávali ve škole 
nebo u soukromých osob.

Pobodaly vás v tomto roce včely nebo 
sršně?

Máme speciální obleky, takže nepobodaly.
Největším zásahem v minulém roce byla 

určitě vaše pomoc při velké srpnové nehodě 
v Unipetrolu, kterou spustil výbuch pece. 
Jak to začalo?

Ráno jsem slyšel výbuch a nehodu v Uni-
petrolu viděl z okna. Ještě než nám vyhlásili 
poplach, jel jsem s Luďkem Novotným st. 
do „hasičárny“. Ten den jsme měli v plánu 
údržbu techniky. Za pár minut byl vyhlášený 
poplach z KOPIS (Krajské operační infor-
mační středisko). V první fázi byl vyhlášený 
poplach prvního stupně – začaly se sjíždět 
místní a profesionální jednotky. Naše jed-
notka přijela jako pátá. Záhy byl vyhlášen 
poplach druhého stupně, kdy se svolávaly 

Rozhovor s Františkem Smolákem
jednotky z celého Ústeckého kraje, a poté 
poplach zvláštního stupně. To už se svoláva-
ly hasičské jednotky ze Středočeského kraje. 

Měli jste strach?
Nebylo to příjemné. A bylo to poprvé, kdy 

jsem ten strach měl. Neskutečný hluk a velké 
plameny a za půl hodiny to chytlo o sto metrů 
dál. Později se dobrovolné jednotky stahova-
ly a najížděly tam profesionálové. Ta naše ale 
zůstala do 21 hodin. Zajišťovali jsme přijíž-
dějící hasiče ze Středočeského a Ústeckého 
kraje. Pomáhali jsme také natahovat vedení 
od požární nádrže. U tohoto zásahu jsme byli 
čtyři (společně s Františkem Smolákem za-
sahovali Karel Prošek st., Luděk Novotný st. 
a Tomáš Novotný, pozn. Red.).

Jaké je vůbec základní vybavení hasiče, 
když vyjíždí k zásahu?

Výstroj hasiče se skládá ze zásahového 
oděvu, zásahové obuvi, zásahové přilby, 
rukavic, ponožky nehořlavé kukly a trika. 
Máme tři sta metrů dlouhé hadice, rozdělo-
vače, proudnice, motorové pily, motorovou 
rozbrušovací pilu s diamantovým kotoučem, 
elektrocentrálu, kalové čerpadlo, odsavač 
kouře, fukar, vysavač na hmyz nebo plo-
voucí čerpadlo… Naše vybavení je podob-
né jako u profi jednotek a můžeme vyjíždět 
takřka ke každému zásahu.

A máte dvě hasičská auta…
Momentálně vlastně tři. Naše jednotka 

disponuje auty Dennis Rapier CAS 24 a Ta-
tra T148 CAS 32. Koncem minulého roku 
nám město zakoupilo Tatru T 815 CAS 32, 
která nahradí dosluhující Tatru T148. Vyba-
vení jsme tedy dobře, kromě likvidování do-
pravních nehod jsme vybaveni na všechno.

Co musím mít, abych se mohl stát členem 
výjezdové jednotky?

Dobrý zdravotní stav, věk 18 let a musí 

vás to bavit. V jednotce začnete jako řadový 
hasič, po dvou letech se z vás stává starší 
hasič… potom můžete být strojník, obsluha 
cisteren, řidič nebo i velitel jednotky. V naší 
jednotce máme 16 lidí – jeden velitel, je-
den zástupce, velitel družstva, pět strojníků 
a osm hasičů.

Zmínil jste 16 hasičů výjezdové jednotky. 
Ale dobrovolných hasičů tu máme dohro-
mady kolik?

Máme 16 hasičů u výjezdové jednotky 
JSDH (JEDNOTKA DOBROVOLNÝCH 
HASIČŮ). U sboru dobrovolných hasi-
čů jsou desítky členů a všichni patří pod 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. 
Výjezdové jednotky patří přímo pod města 
a každý člen má s městem smlouvu o pro-
vádění své činnosti.

Chtěl jste být hasič už od mala?
Ano. Ten velký zájem tam byl. Ten zá-

jem je vlastně nejdůležitější, protože je to 
práce, kterou děláte zdarma. Je to zkrátka 
vaše druhá práce a nikdy nevíte, kam vás 
vítr zavane. Někdy jedete hasit trávu, jindy 
můžete pomáhat při vážných nehodách… 
jako třeba v Unipetrolu. Jiří Beneš

Činnost dobrovolných hasičů mohou 
zájemci sledovat na Facebooku nebo 
na webu www.hasicihornijiretin.cz.

František Smolák se narodil 
27. 2. 1975 a od dětství žije 
v Horním Jiřetíně a Černi-
cích. Vystudoval průmyslo-
vou školu v Mostě a v součas-
nosti pracuje jako provozní 
zámečník. Členem a velite-
lem Jednotky dobrovolných 
hasičů je od roku 2003.



Ani v uplynulém roce naši sportovci neza-
háleli a svými velmi dobrými výsledky re-
prezentovali město Horní Jiřetín. Podzimní 
část sezóny mají za sebou fotbalisté, velkého 
počtu soutěží se zúčastnil – a nutno podotk-
nout, že s velkými úspěchy – náš Oddíl mo-
derní gymnastiky, aktivní byli i dobrovolní 
hasiči nebo sportovní taneční skupina Los 
Gatos.

A-tým jiřetínských fotbalistů, vedený 
trenérem Daliborem Růžkem, manažerem 
Jiřím Hynešem a vedoucím Miroslavem 
Boublíkem, zahájil sezónu dvěma výhrami 
na vlastním hřišti, kdy jim fotbalově nesta-
čili soupeři z mužstev Modré a Proboštova. 
Následovaly dvě výhry venku na hřištích 
Žatce a Štětí. Snový začátek sezóny, chtě-
lo by se říci. První klopýtnutí však přišlo 
v 6. kole na domácím kolbišti s mužstvem 
Neštěmic. Podzimní část pak náš první 
„manšaft“ zakončil remízou v Postolopr-
tech. Po 15 kolech (první půle soutěže) Kraj-
ského přeboru dospělých tak naši fotbalisté 
obsadili krásné 6. místo. Netrpělivě proto 
čekáme na jarní část, kterou otevře souboj 
našich borců v Modré s tamními fotbalisty, 
utkání se podle rozpisu soutěží uskuteční 
12. března 2016. Okresní přebor hrající B-
-mužstvo válcuje ve své kategorii veške-
ré soupeře a do jarní části sezóny vstoupí 
z prvního místa, s náskokem tří bodů před 
druhou Havraní.

Fotbalová mládež taktéž nezahálela. 
Starší dorost, hrající 1.A třídu, přečká zim-
ní přestávku na pěkném 8. místě se 16 body 
a starší žáci pod vedením trenéra Michala 
Vorlíka, kteří aktuálně kopou okresní přebor, 
stráví zimu na předposledním místě, se ztrá-
tou pouhých dvou bodů na čtvrtý TJ Sokol 

Bečov. Vedle mládežníků se do fotbalových 
klání pouštěla také stará garda.

Především mladí dobrovolní hasiči za-
znamenali velký úspěch, a to když uspo-
řádali svůj první branný závod. Podle slov 
vedoucí Jany Žážové proběhl závod ve vel-
mi přátelské atmosféře, menší zádrhely se 
našly, ale celkově se organizace soutěže 
povedla na jedničku.

V uplynulém roce se také konal již tradiční 
Běh o pohár starosty města Horní Jiřetín. 
Přes čtyřicet závodníků se tak 6. června 
utkalo s 1,5 km dlouhou tratí z Horního Ji-
řetína do Černic a někteří z nich hlavně se 
svou vlastní fyzičkou. Ve stejném termínu 
jako amatérští běžci se veledůležitého spor-
tovního svátku zúčastnily také gymnastky 
z Oddílu moderní gymnastiky. Lucie Bütt-
nerová vybojovala v Chomutově titul mis-
tryně České republiky v kategorii ZPMG 
IV. Za sestavu se švihadlem získala nejvyšší 
známku 8,00 a za sestavu s míčem získala 
výborných 7,25 bodu. Gratulujeme a děku-
jeme za skvělou reprezentaci. Zároveň patří 
díky také její trenérce Michaele Smolákové.

Všem hornojiřetínským i černickým 

sportovcům tak patří za rok 2015 velký 
dík za vzornou reprezentaci našeho měs-
ta a s výhledem do roku 2016, který je ale 
teprve na svém začátku, přejeme za celou 
redakci i město Horní Jiřetín jen ty nejlepší 
výsledky! Marek Moudrý

Jana Žážová, vedoucí mladých hasičů
„Sezóna nám začala v září minulého roku 
hrou Plamen, odkud jsme si přivezli druhé 
místo. Největší význam pro nás měl náš 
první pořadatelský počin, náš první branný 
závod Černický braňáček. Velmi nás potě-
šilo, že dopadl na výbornou. Celkem jsme 
v první polovině sezóny absolvovali 10 zá-
vodů. V druhé sezóně nás čeká například 
branný závod Nelson v Oseku, závěrečná 
hra Plamen v Obrnicích nebo Memoriál 
Mlady Matějíčkové v Hoře Svaté Kateřiny.“

Renáta Smoláková, předsedkyně Oddílu 
moderní gymnastiky
„Gymnastická sezóna nám začíná na ple-
sech, kde nás čekají první vystoupení, první 
závod potom máme 19. 3. v Chomutově. 
Velkou novinou pro náš oddíl bude pořádání 
prvního Velikonočního závodu v Severočes-
ké lize na Meziboří 9. 4. Doufám, že naše 
děvčata opět zabodují na přeborech a při-
vezou titul přebornice z mistrovství České 
republiky v Českých Budějovicích.“

SPORT V HORNÍM JIŘETÍNĚ



Podruhé jsme vykročili společně do nové-
ho roku. Historicky druhý novoroční ohňo-
stroj nám na nám. 1. máje slavnostně zahájil 
vstup do dnů, týdnů a měsíců roku 2016. 
Nenechaly si ho ujít stovky lidí. Několika-
minutová pyrotechnická show podkreslená 
hudbou se soudě podle ohlasů povedla. Dou-
fáme, že se kladné ohlasy nevyhnou ani dal-
ším společenským akcím, které město pro 
své obyvatele chystá. Nabídka bude pestrá 
a snad si vybere každý.

V kulturním menu budou koncerty, ten 
nejbližší nám rozezní kulturní dům 19. 3., 
kdy pro nás zazpívá Wabi Daněk, následovat 

Povšimnutí
V lesích kolem zámku Jezeří jsou všech-
ny domy již dlouho zaniklé. Přesto je ale 
jeho okolí i v zimě plné lidí. Navzdory 
opuštěné krajině, kterou člověk očeká-
vá, se zde téměř na každém kroku setkáte 
s mnoha lidmi, kteří si toto místo vybírají 
pro procházky s dětmi nebo venčení psů. 
Místo, které bylo kdysi plné života, se po-
stupně znova probouzí a lidé sami ho rádi 
vyhledávají a přichází si do jeho klidu 
 odpočinout a  nadýchat se  svěžího lesního 
vzduchu.

Hana Krejčová ml.

bude další slavná hudební osobnost, Laco 
Deczi, během roku přivítáme i Kabát revi-
val a po třetí se k nám vrátí AC/DC revival. 
Samozřejmě všichni tance chtiví nepřijdou 
ani o oblíbené retroparty nebo jiné taneční 
akce. Ani letos nevynecháme oslavy sv. Jiří, 
které završí Jiříkovská zábava.

Více jak třetina pořadů bude věnována 
našim nejmenším. V plánu jsou divadelní 
pohádky, autorské výlety, výtvarné dílny 
(velikonoční nebo podzimní), přivítání 
prázdnin, rozloučení se s prázdninami, stra-
šidelná výprava a další.

Rok 2016 přinese také již tradiční ma-

Horní Jiřetín kulturní

Každoročně se 25. prosince již několik let 
schází lidé z Horního Jiřetína a Černic, ale 
i z širého okolí, aby spolu oslavovali vá-
noční svátky na Společném vánočním zpí-
vání v kostele Nanebevzetí Panny Marie 
v Horním Jiřetíně. Ani letos tomu nebylo 
jinak, a dokonce se jednalo o jubilejní desátý 
ročník. S každým rokem se zde sejde více 
a více lidí. Tento rok si jich přišlo zazpívat 
nebo jen poslouchat více než 300.

Cestu ke kostelu prozářil jiřetín-
ský vánoční strom a velký betlém, 
který se každým rokem rozrůstá a letos 
poutal pozornost všech kolemjdoucích 
(i kolemjedoucích). Po vstupu do kostela 
hřejivou atmosféru podnítila  ještě vůně 
 svařáku a cukroví.

Jako vždy vystupoval jiřetínský občasný 
sbor, z něhož se někteří „převtělili“ do po-
stav z betléma, a tak v průběhu večera zpí-

Společné zpívání oslavilo desáté narozeniny
vali například malí pasáčci či Tři králové. 
Tradičně byl sbor veden Hanou Krejčovou, 
která také celým programem provázela. Zpí-
vání bylo zahájeno fanfárami a první polovi-
na se nesla v duchu vystoupení jednotlivých 
hudebníků. Prostor kostela tak rozezněly 
i velké varhany, ale hlavně společný zpěv 
desítek lidí při zpívání klasických sváteč-
ních koled.

Vánoční zpívání se již v našem městě sta-
lo oblíbenou tradicí. Je krásné, že lidé u nás 
nejenom o Vánocích rádi tráví čas společně, 
a doufejme, že se nás takto bude scházet čím 
dál tím víc a čím dál častěji.

Hana Krejčová ml.

sopustní průvod, městský ples s North Big 
Bandem nebo třetí ročník soutěže Páka Hor-
ní Jiřetín. Stavět budeme dvě májky a roz-
svěcovat jeden vánoční stromek. Největší 
akce, pouť a městské slavnosti, nám letos 
vyjde na 13. a 14. 8. a zatím jen prozradíme, 
že bude barevná a karnevalová. V minulém 
roce město pro své obyvatele připravilo 
zhruba 70 pořadů a k tomuto počtu se po-
kusíme přiblížit i letos.

Doufáme tedy, že se nebudete v roce 
2016 nudit, a velmi se těšíme na setkávání 
s vámi!

 Jiří Beneš



Na zateplení bytových domů je možno žádat 
přes Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v in-
tegrovaném regionálním operačním progra-
mu – specifický cíl 2.5. Snížení energetické 
náročnosti v sektoru bydlení.

16. výzva byla vyhlášena 9. 12. 2015. 
Cílem této výzvy je snížit energetickou ná-
ročnost bytových domů (domů se čtyřmi 
a více bytovými jednotkami). Oprávněnými 
žadateli o dotaci budou vlastníci bytových 
domů a společenství bytových jednotek.

Na co dostanete dotaci:
 ● Snižování spotřeby energie zlepšením 
tepelných vlastností budov 

Projekty se zaměřují na jednu nebo 
několik aktivit: zateplení obvodového 
pláště, stěnových, střešních, stropních 
a podlahových konstrukcí, výměna a re-
konstrukce oken a dveří. Za stejným úče-
lem budou financovány prvky pasivního 
vytápění a chlazení, stínění a instalace 
systémů řízeného větrání s rekuperací 
odpadního vzduchu.

 ● Zařízení pro vytápění nebo přípravu teplé 
vody 

Výsledkem projektu je nový zdroj pro 
vytápění bytového domu, využívající 
místo pevných nebo kapalných fosilních 
paliv efektivní, ekologicky šetrné zdro-
je. V objektech napojených na centrální 
zdroje vytápění se provádí komplexní 
zateplení budovy, výměna předávací 
stanice, vyregulování nebo modernizace 
celé soustavy vytápění objektu; lze vy-
měnit zdroje tepla bytového domu pro 
přípravu teplé vody, využívajícího pevná 
nebo kapalná fosilní paliva, za efektivní, 
ekologicky šetrné zdroje. 

 ● Přechod na šetrné, ekologické zdroje 
Cílem je pořízení účinných a nízko-

emisních kotlů na biomasu, účinných te-
pelných čerpadel či kondenzačních kotlů 
na zemní plyn nebo zařízení pro kombino-
vanou výrobu elektřiny a tepla, využívají-
cích obnovitelné zdroje nebo zemní plyn 
a kryjících primárně energetické potřeby 
budov, ve kterých jsou umístěné.

Za stejným účelem je možné vyměnit 
rozvody tepla a vody a instalovat systé-
my měření a regulace otopné soustavy.

Výše podpory:
Maximální výše celkových způsobilých 
výdajů na jeden projekt je 90 milionů Kč, 
minimální výše celkových způsobilých vý-
dajů činí 300 000 Kč.

Kde a kdy budete žádat:
Příjem žádostí: 18. 12. 2015
Ukončení přijímání žádostí: 30. 11. 2016
Žádost o dotaci lze konzultovat na kontaktním 

místě IROP s Ing. Ivanem Palánem, tel: 
735 158 119, e-mail: palan@crr.cz

Pro více informací navštivte stránku: http://
www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vy-
zvy/Vyzva-c-16-Energeticke-uspory-v-by-
tovych-domech
Lucie Dandová

Kotlíková dotace pro Ústecký kraj
Díky programu Kotlíková dotace je mož-
né získat finanční příspěvek na pořízení 
kotle ve výši až 80 %. Účelem dotace je 
výměna stávajících ručně plněných kotlů 
na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní 
tepelné zdroje v rodinných domech urče-
ných k bydlení na území Ústeckého kraje, 
u kterých je vlastníkem fyzická osoba. 
Realizaci úsporných opatření bude navíc 
možné kombinovat s programem Nová ze-
lená úsporám.

Na co dostanete dotaci:
 ● zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
 ● nová otopná soustava
 ● rekonstrukce otopné soustavy včetně 
nezbytné regulace a měření, úpravy spa-
linových cest

 ● finančně méně náročná opatření na sníže-
ní energetické náročnosti budovy (max. 
20 tisíc Kč)

 ● služby energetického specialisty
 ● projektová dokumentace

Maximální náklady, ze kterých bude hraze-
na dotace: 150 tisíc Kč (tj. maximální výše 
dotace 127,5 tisíce Kč).

Výše podpory:
Kotel výhradně na uhlí 70 %
Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa),  
plynový kotel 75 %
Kotle výhradně na biomasu a tepelná  
čerpadla 80 %

Kde a kdy budete žádat:
Příjem žádostí: 25. 1. 2016 od 8 hodin
Ukončení přijímání žádostí: 31. 3. 2016 
do 15 hodin

Žádost o dotaci lze doručit prostřednic-
tvím pošty, datové schránky žadatele nebo 
osobně v úředních hodinách na podatelně 
Krajského úřadu Ústeckého kraje, na po-
dacím místě: Krajský úřad Ústeckého kraje, 
Velká  Hradební 3118/48, 400 02, Ústí nad 
Labem.

Více informací na adrese: http://www.kr-
-ustecky.cz/dotacni-program-na-vymenu-
-zastaralych-zdroju-tepla-na-pevna-paliva-
-kotlikova-dotace/d-1694972/p1=204744

Nebo na e-mailech a telefonních číslech:
Ing. Jiří Miler, miler.j@kr-ustecky.cz, 

tel: 475 657 339
Ing. Michaela Bartošová, bartosova.m@

kr-ustecky.cz, tel: 475 657 279
Ing. Darja Boudníková, boudnikova.d@

kr-ustecky.cz, tel. 475 657 986
Ing. Eliška Martínková, martinkova.e@

kr-ustecky.cz, tel. 475 657 988
Ing. Karolína Pokorná Haramiová, hara-

miova.k@kr-ustecky.cz, tel. 475 657 583
Lucie Dandová

Kotlíková dotace  
v Horním Jiřetíně
Připomínáme, že nadále platí akce na pře-
chod z nekvalitních způsobů vytápění na 
nízkoemisní způsoby vytápění ve městě 
Horní Jiřetín.

Cílem této systémové podpory je trvalé 
přechod ze stávajících zastaralých topenišť 
na tuhá paliva na kvalitní nízkoemisní způ-
soby vytápění na území města Horní Jiřetín. 
Toto opatření je zaměřeno zejména na snižo-
vání vnášení jemných prachových částic a ne-
bezpečných polycyklických aro matických 
uhlovodíků do venkovního ovzduší.

Výše příspěvku činí max. 50 % žadatelem 
vynaložených nákladů na pořízení instalo-
vaného zařízení (zdroje tepla), a to do max. 
výše 40 tisíc Kč.

Pro více informací navštivte stránku: http://
www.hornijiretin.cz/kotlikova-dotace/

Nová zelená 
úsporám – 3. Výzva 
pro rodinné domy
Na zateplení rodinných domů je možno žá-
dat přes program Nová Zelená úsporám. 
Třetí výzva k podávání žádostí o podporu 
zahrnuje následující oblasti podpory:

Snižování energetické náročnosti stáva-
jících rodinných domů

 ● dotace na zateplení obálky budovy – vý-
měnou oken a dveří, zateplením obvodo-
vých stěn, střechy, stropu, podlahy

 ● podporována dílčí i komplexní opatření

B. Výstavba rodinných domů s velmi 
nízkou energetickou náročností

 ● dotace na výstavbu nových rodinných 
domů s velmi nízkou energetickou ná-
ročností

Zateplení bytových domů



Jiříkoviny vydává město Horní Jiřetín[i] se sídlem Městský úřad Horní Jiřetín, 435 43 Horní Jiřetín, Potoční 15/1, IČO: 00265942. Členové redakční rady: Bc. Jiří Beneš, 
Ing.Vladimír Buřt, Ing. Lucie Dandová, Pavel Hogen, Hana Krejčová ml., Bc. Marek Moudrý, Radek Vrábel. Kontakt: jirikoviny@hornijiretin.cz. 
V současné době žádáme o registraci.

C. Efektivní využití zdrojů energie
 ● dotace na výměnu neekologického zdro-
je tepla (spalující například uhlí, koks, 
uhelné brikety) za efektivní, ekologicky 
šetrné zdroje (například kotel na bioma-
su, tepelné čerpadlo, plynový kondenzač-
ní kotel) nebo na napojení na soustavu 
zásobování teplem s vyšším než 50% 
podílem OZE

 ● dotace na výměnu elektrického vytápění 
za systémy s tepelným čerpadlem

 ● dotace na instalaci solárních termických 
a fotovoltaických systémů

 ● dotace na instalaci systémů nuceného 
větrání se zpětným získáváním tepla 
z odpadního vzduchu

Zahájení příjmu žádostí: 22. 10. 2015
Ukončení příjmu žádostí: vyčerpá-

ním stanovené alokace nebo nejpozdě-
ji do 31. 12. 2021

Kdo může o podporu zažádat:
Oprávněnými žadateli a příjemci podpory 
jsou vlastnící nebo stavebníci rodinných 
domů, a to jak fyzické osoby, tak i práv-
nické osoby.

Způsob podání žádosti:
Žádost o poskytnutí podpory se podává vý-
hradně elektronicky prostřednictvím online 
formuláře žádosti, dostupného na webových 
stránkách programu.

Základní pravidla:
Žádat je možné před zahájením, v průběhu 
nebo po dokončení realizace podporova-
ných opatření.

Celková výše podpory na jednu žádost 
je omezena na max. 50 % řádně doložených 
způsobilých výdajů a je vyplácena až po řád-
ném dokončení realizace podporovaných 
opatření, tzn. až po vydání Registrace a roz-
hodnutí, resp. Registrace a stanovení výdajů.

Maximální výše podpory pro jednoho 
žadatele je v rámci této výzvy stanovena 
na 5 milionů Kč.

Rozhodné datum pro stanovení způsobi-
losti výdajů je max. 24 měsíců před datem 
zaevidování žádosti do informačního systé-
mu a zároveň ne dříve než 1. 1. 2014.

Na jeden rodinný dům lze uplatnit jen jed-
nu žádost, ta ale může obsahovat  kombinaci 
opatření z více podoblastí podpory.

Více informací na adrese:
http://www.novazelenausporam.cz/

Lucie Dandová

MĚSTSKÝ ÚŘAD HORNÍ JI-
ŘETÍN_ÚŘEDNÍ HODINY (MA-
TRIKA, EVIDENCE OBYVATEL, 
NEMOVISTOSTÍ A POPLATKŮ)

PO, ST
8 – 12 hodin
13 – 17 hodin

MĚSTSKÝ ÚŘAD HORNÍ JIŘETÍN_
ÚŘEDNÍ HODINY (PODATELNA, 
POKLADNA)

PO, ST
8 – 12 hodin
13 – 17 hodin
ÚT, ČT
8 – 12 hodin
13 – 15 hodin
PÁ
8 – 12 hodin

Úřední záležitost bude vyřízena 
i mimo stanovené úřední dny a ho-
diny po dohodě s úředníkem, pokud 
tomu nebudou bránit závažné důvody 
provozního charakteru.

WABI DANĚK_KONCERT
19. 3. / 20 hodin / KULTURNÍ DŮM
Předprodej vstupenek od 10. 2.
Vstupné: 100 Kč
info: kultura@hornijiretin.cz /
725 136 863

MĚSTSKÝ PLES
27. 2. / 20 hodin/ KULTURNÍ DŮM
rezervace od 1. 2.
předprodej vstupenek od 2. 2.
Vstupné: 200 Kč
info: kultura@hornijiretin.cz /
725 136 863

JOGA
Město Horní Jiřetín zve každé úterý
od 17.30 hod. do kulturního na cvičení 
JOGY
pod vedením cvičitelky Jany Očenáš-
kové.
Vstupné: 30 Kč (obyvatelé Horního 

Jiřetína a Černic)
 80 Kč (ostatní)

PILATES
Město Horní Jiřetín zve každé úterý 
a každý čtvrtek
od 17.30 hod. do kulturního na cvičení 
metody PILATES.
Vstupné: 30 Kč (obyvatelé Horního 

Jiřetína a Černic)
 80 Kč (ostatní)

INFO, POZVÁNKY


