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Slovo starosty
Je krátce po komunálních volbách. Voličská 
účast v Horním Jiřetíně byla něco přes 52 %. 
Je to sice poněkud méně než v předchozích 
volbách, ale přesto je to ve srovnání s celo-
státním průměrem o 17 procentních bodů 
více. Všem, kteří k volbám přišli a dali tak 
najevo, že jim další směřování našeho do-
mova není lhostejné, patří velký dík.

Aktuálně se v našem městě objevuje řada 
spekulací souvisejících s plánovanou stav-
bou ropovodu Záluží–Spergau (SRN). Rád 
bych tyto informace uvedl na pravou míru. 
Nový ropovod je naším státem skutečně plá-
nován a v územním plánu Ústeckého kraje 
je navržena a schválena trasa směřující od 
státní hranice přes obec Klíny, město Lit-
vínov v části Hamr a dále přes výsypku do 
Záluží. Město Litvínov spolu s obcí Klíny se 
proti takto navržené trase postavilo. Na pra-
covní skupině (jejíž součástí není zástupce 
Horního Jiřetína) se proto zrodil návrh dvou 

variantních tras, z nichž jedna významně 
zasahuje do katastru našeho města, zatím-
co druhá se našeho správního území dotýká 
jen okrajově a navíc daleko od zastavěného 
území. Chtěl bych ujistit naše občany, že 
hornojiřetínské zastupitelstvo nevydá sou-
hlas s žádným řešením, které by jakkoliv 
omezovalo rozvoj města, znehodnocovalo 
zdejší nemovitý majetek nebo jakkoliv ne-
gativně zasahovalo do života nás všech.

V závěru letošního měsíce října jsme 
si v Horním Jiřetíně připomněli malé, ale 
významné výročí. Náš klub seniorů slaví 
právě v těchto dnech 15 let od svého za-
ložení. Dnes patří klub mezi nejaktivnější 
a také nejpočetnější spolky našeho města 
a jeho bohatá a různorodá činnost může být 
velkým vzorem nám všem. Vedle kulturních 
akcí a výletů jsou naši senioři velmi aktivní 
také v seniorských sportovních hrách, a to 
jak v krajských, tak i celorepublikových 
nebo mezinárodních. Náš klub seniorů tak 
mimořádně úspěšně reprezentuje nejen Hor-

ní Jiřetín a Černice, ale vlastně celý Ústecký 
kraj. Jménem našeho města bych rád podě-
koval nejen vedení klubu, ale i všem jeho 
členům za jejich aktivitu, pozitivní energii, 
kvalitní reprezentaci a skvělý příklad. Přeju 
mnoho radosti a úspěchů do dalších hojných 
let činnosti. Vladimír Buřt

SLAVNOSTNÍ OTEVRENÍ
HASICSKÉ ZBROJNICE

Sběrný dvůr_provozní hodiny  
od 15. 11. 2018 – 31. 3. 2019

Po 8:00 – 12:00
St 12:00 – 16:00
So 8:00 – 16:00

Sběrný dvůr_provozní hodiny  
od 1. 4. 2019 – 14. 11. 2019

Po 10:00 – 18:00
St 10:00 – 18:00
So 8:00 – 16:00



Vážení pacienti,
chtěl bych vás tímto oslovit a informovat 
o novinkách v ordinaci a o představách do 
budoucnosti.
Předně bych chtěl poděkovat panu doktorovi 
Vladimíru Dernerovi za jeho mnoholetou 
práci pro město Horní Jiřetín a poděkovat 
i za spolupráci budoucí.

Rád bych vás nejprve seznámil s novin-
kami v naší jiřetínské ordinaci, kdy máme 
za sebou první měsíc společné práce.

Postupně nám do nové ordinace přichá-
zejí již anoncované přístroje.

Máme za sebou první odběry na novém 
přístroji CRP – zánětlivý parametr, přesněji 
identifikujeme, zda předepsat antibiotika, 
nebo ne.

Dále vyšetření INR – z jedné kapky krve 
víme, jak má pacient naředěnou krev při 
léčbě warfarinem, nemusí tak dojíždět do 
odběrové místnosti do Litvínova.

Dále bychom se chtěli zaměřit na léčbu 
nekomplikovaných diabetiků, které si bu
deme zvát pravidelně na vyšetření a kon-
troly.

V ordinaci budeme nově odebírat oka-

mžitou i dlouhodobou glykemii (glykovaný 
hemoglobin).

Další kvalitativní novinkou je přenosné 
EKG, jedno z nejmodernějších na trhu. Toto 
přenosné EKG lze přenést ke komukoliv na 
lékařskou návštěvu přímo v místě bydliště.

Z důvodu zkvalitnění vyšetření a léčby 
hypertenze, jako tichého zabijáka, se nám 
podařilo zajistit do ordinace moderní přístroj 
měřící 24hodinové hodnoty krevního tlaku. 
Tento moderní přístroj si jiřetínští pacienti 
odnesou domů (už nebude strach a stres z lé-
kaře a výsledku) a v klidu domova vás bude 
přístroj celý den i noc vyšetřovat.

Druhý den přístroj s naměřenými daty 
vrátíte. Přístroj vykreslí vaši křivku průměr-
ného TK za den i noc. (Protože je tento pří-
stroj drahý, zvažujeme symbolickou zálohu 
za zapůjčení.)

Osobně považuji za nejdůležitější pre-
venci nemocí, proto bych se rád zaměřil na 
preventivní prohlídky.

Důsledně budeme kontrolovat krevní 
tlak, cholesterol a krevní cukr.

Dále pro pacienty od 50 let budeme vy-
dávat testy na okultní krvácení (vyšetření 

prevence rakoviny tlustého střeva, tzv. OK 
test). Pro mladší pacienty bude k dispozici 
toto vyšetření za symbolickou úplatu.

Jako jedna z prvních ordinací v ČR při-
pravujeme v příštím roce podstatně přesněj-
ší, nový způsob vyšetření.

Mimo OK testu se budeme u mužů pra-
videlně zaměřovat na pravidelné odběry 
PSA (screening rakoviny prostaty) a u žen 
na screening rakoviny prsu s dotazováním 
a odesíláním na pravidelnou mamografii 
(rentgen prsu).

Vzhledem k tomu, že máme celou řadu no-
vých přístrojů, a tudíž rozšířenější spektrum 
vyšetření, je nutné dodržovat rozdělení ordi-
načních hodin na prostor pro „nemocné“ a pro 
„zvané“ – preventivní a speciální vyšetření.

Nemocní jsou akutní pacienti, kteří náhle 
onemocní – bolest zad, chřipka, angina, zá-
nět močových cest, kontrola nemocných atd.

Speciální vyšetření jsou hodiny pro ob-
jednané, tam budou pacienti vyšetřováni 
pouze po objednání, aby měli jistotu, že 
na objednaný čas přijdou přibližně na řadu 
a bude dostatek času na jejich vyšetření.

Jiří Pohanka

# KLUB Z V R P S B P+ P-
1. FK SEKO Louny 13 12 0 1 33:6 37 0 1
2. SK STAP-TRATEC Vilémov 13 10 0 3 30:15 31 1 2
3. TJ Sokol Srbice 13 9 0 4 43:16 28 1 2
4. SK Štětí 13 9 0 4 36:18 26 1 0
5. TJ Krupka 13 8 0 5 35:20 24 1 1
6. ASK Lovosice 13 8 1 4 17:15 24 2 1
7. SK Baník Modlany 13 6 0 7 33:22 20 0 2
8. TJ Sokol Horní Jiřetín / FK Litvínov 13 7 0 6 30:34 19 2 0
9. FK Litoměřicko B 13 6 0 7 29:41 18 1 1

10. SK Brná 13 5 1 7 28:30 16 1 1
11. FK Slavoj Žatec 13 5 0 8 28:35 14 1 0
12. FK Dobroměřice 13 3 0 10 17:24 12 0 3
13. FK Jílové 13 4 0 9 16:31 12 1 1
14. FK Tatran Kadaň 13 4 0 9 20:37 12 0 0
15. TJ Spartak Perštejn 13 4 0 9 23:47 12 0 0
16. FK Jiskra Modrá / SK Hrobce 13 3 0 10 10:37 6 3 0

Naši muži z TJ Sokol Horní Jiřetín / FK 
Litvínov v zatím posledním odehraném kole 
3. listopadu 2018 na domácím hřišti pora-
zili FK Litoměřicko „B“ těsným rozdílem 
2:1. Zápas musel rozhodnout až penaltový 
rozstřel. V něm byli Hornojiřetínští úspěš-
nější, a tak na domácím hřišti vybojovali 
bod navíc.

Po opatrné první půlhodině utkání při-
šel první gól hostí ve 33. minutě. Skóre 0:1 
dokázali Litoměřičtí udržet až do poslední 

Těsná výhra nad FK Litoměřicko „B“
90. minuty, kdy vyrovnal stav utkání domácí 
Tomáš Karlovec. Za stavu 1:1 také skončil 
druhý poločas. V následujícím penaltovém 
rozstřelu byli šťastnější Jiřetínští, a upravili 
tak definitivní stav utkání na 2:1 po penal-
tách. Nejednalo se však o úplně poklidný 
zápas. Hlavní rozhodčí Adam Provazník 
musel hned pětkrát tasit žlutou kartu a v 65. 
minutě se na domácí straně hned dvakrát 
vykazovalo do sprch, ČK si vykoledovali 
Flemmr s Mikulčíkem.

V dalším, 14. mači sezóny nastoupí borci 
TJ Sokol Horní Jiřetín / FK Litvínov opět 
na domácím hřišti, tentokráte proti týmu FK 
Tatran Kadaň. Fandit našim můžete přijít 
v sobotu 10. 11. 2018 od 14 hodin na fotba-
lové hřiště v Horním Jiřetíně. Nezapomeňte, 
že od 15 hodin pak začíná slavnostní akt 
Otevření nové hasičské zbrojnice. Obě akce 
tak můžete pohodlně propojit.

Marek Moudrý

Účast našeho týmu v mistrovství České re-
publiky soutěže nákladních vozidel v terénu 
v letošním ročníku zásadně ovlivnily dva 
faktory. Jednak jsme vychytávali drobné 
bolístky nově postaveného speciálu a jed-
nak některé z nás omezily pracovní povin-
nosti. A tak konečné výsledky nejsou nijak 
oslňující. Nicméně tři druhá místa a hlavně 
vítězství v závodě do strmého vrchu o pohár 
Olomouckého kraje nejsou k zahození.

Příznivci našeho týmu jistě vědí, že jsme 
na letošní sezónu postavili nové auto. Le-
tošní zima však trvala velmi dlouho, a tak 
jsme se stavbou začali poměrně pozdě 
a první závody jsme nestihli. Vše jsme si 
ale vynahradili na druhých závodech, kde 
v konkurenci soutěžních speciálů obsadily 
naše dvě posádky ve složení Jan Wohl, Bri-
gita Wohlová a Josef Bárta, Tom Leichner 
na voze Ural 4320 dělené druhé místo. Ne-
uvěřitelné, ale je to tak! Po dvou soutěžních 
dnech získaly obě posádky naprosto shodný 

Sezóna jak na houpačce
počet trestných bodů (1211) a o druhé místo 
se tedy podělily.

No, a jak už jsem zmínil, Jaroslav Kocou-
rek se svou Tatrou 815 VVN, se spolujezdci 
Ondřejem Kocourkem a Danielem Bárou 
vyhrál vložený závod do strmého vrchu 
o pohár Olomouckého kraje v rámci Velké 
ceny Mohelnice. A vítězství to bylo impo-
zantní! Dvanáct válců a dvě turba pomohly 
Kocourovi dostat tatru těsně pod vrchol, 
a protože se výš nikdo ze soupeřů nedostal, 
bylo rozhodnuto – pohár putoval do Jiřetína!

Další závody už pak byly poznamenány 
pracovním vytížením našich dvou jezdců. 
Jaroslav Kocourek a Tom Leichner museli 
honit termíny na zakázkách, a tak se dal-
ších závodů nezúčastnili. Tom sice stihl 
s Josefem Bártou ještě závod v Kunštátě, 
kde z toho bylo krásné druhé místo, ale víc 
nic. Jo, těžký život podnikatelů!

Celou sezónu tak vlastně odjezdila jen 
naše manželská posádka Jan a Brigita Wo-

hlovi a skončili nakonec na přijatelném sed-
mém místě z celkového počtu dvaadvaceti 
posádek přihlášených do seriálu mistrovství 
České republiky. Pro úplnost nutno dodat, 
že zbylé dvě posádky nebyly v mistrovství 
hodnoceny, protože neodjely potřebný po-
čet závodů. Kdyby však byly do výsledkové 
listiny přeci jen zahrnuty, skončila by po-
sádka Josef Bárta a Tom Leichner přesně 
uprostřed startovního pole na jedenáctém 
místě, a to přesto, že odjeli jen dva ze šesti 
závodů!

Tak jen doufejme, že nás po letošní, ne-
příliš úspěšné sezóně čeká v příštím roce 
něco lepšího. Mimochodem, zcela jistě to 
bude alespoň naše tradiční Truck Trial Show 
4. května 2019!

Petr Leichner, TRUCK TRIAL TEAM 
Horní Jiřetín

(Facebook – TRUCK TRIAL TEAM 
HORNÍ JIŘETÍN)

Foto: Truck Trial Team Horní Jiřetín

Kamenec z černického dolu Gabriela
Asi v 16. století se v Černicích těžila hlína, 
která obsahovala kamenec. Kamenec byl 
v té době vyhledávaným zbožím. Černické 
doly byly majetkem panství Jezeří a byly 
spojeny s kamencovými doly v Jirkově 
a Chomutově. Černická jáma se nazývala 
„Gabriela“. Chodby kamencového dolu 
jsou pod obcí Černice a jsou zatopeny vo-
dou. O existenci chodeb jsme se přesvědčili 
v letech 1963–64, kdy se v obci prováděly 
pokusné vrty.

Práce v kamencových dolech byla velmi 
těžká, všechny práce se prováděly samozřej-
mě ručně, a proto bylo k práci, již v té době, 
využíváno trestanců. Zemina obsahující ka-
menec se musela nejdříve plavit, potom se 

Historická zastavení
vypalovala ve velikých železných pekáčích. 
Zbytky těchto pekáčů se nacházely při ko-
pání základů domů ještě v roce 1920, spolu 
s celými kusy kamence. Vypálená hlína se 
rozvážela po okolí obce a ještě dnes se při 
rytí zahrádek s touto červenou vypálenou 
hlínou setkáváme. Velikou část této hlíny 
však rozváželi zemědělci na pole a louky 
a využívali ji k vysušení půdy a k zlehčo-
vání zdejší nepříliš úrodné půdy.

Kamenec byl z obce vyvážen především 
obchodníky se solí, kteří zde kamenec pře-
bírali a odváželi jej do Saska a pak dále na 
západ a východ. Obcí totiž vedla obchodní 
cesta, která především těmto obchodníkům 
se solí sloužila. V jirkovské kronice je zmín-
ka, že na rozdíl od zažloutlého kamence 

z Jirkova a Chomutova je černický kamenec 
bílý a je vyhledáván pro svoji kvalitu přede-
vším saskými i dalšími výrobci plstě. V Čer-
nicích se v této době vytěžilo týdně deset 
sudů tohoto bílého kamence. O jak veliké 
sudy se jednalo, to bohužel nevíme. Kamen-
cový důl přinášel i obyvatelům Černic uži-
tek, obec bohatla, ovšem největší zisk měli 
především majitelé dolů, když uvážíme, že 
zde skutečně pracovali trestanci zadarmo po 
dlouhá léta. Po uzavření kamencového dolu 
byly Černice opět chudou obcí, obyvatelé 
pracovali v lese a na polích lobkovického 
panství. Po kamencovém lomu zůstalo pou-
ze kamencové jezírko v lese mezi Horním 
Jiřetínem a Černicemi.

Jiří Grössl

ZŠ a MŠ  
Horní Jiřetín
Krušnohorský šestiboj
Ve středu 19. 9. 2018 se žáci 1. stupně ZŠ 
a MŠ Horní Jiřetín zúčastnili první disciplí-
ny Krušnohorského šestiboje – přespolního 
běhu v Lomu. Žáci zahájili velice pěknými 
výsledky. Druhá místa a stříbrné medaile vy-
bojovaly V. Wachtelová z 2. třídy a J. Joha-
nová z 5 třídy. Třetí místa a bronzové medai-
le si vyběhali O. Polívka z 2. třídy a Š. Dar-
gaj ze 3. třídy. Ostatní běžci doběhli vždy do 
šestého místa z devíti zúčastněných. Všichni 
si zaslouží obrovskou pochvalu.

Lucie Divkovič



13. 10. 2018 – Chomutov „Cena Města 
Chomutova“
I. kategorie (ročníky 2007, 2008, 2009) – 
3. místo (ze 4)
– trenérka Veronika Horáčková
III. kategorie (ročníky 2004, 2005) – 
3. místo (ze 3) 
trenérka Kateřina Bělinová

14. 10. 2017 – Mariánské Lázně „I. kolo 
Českého poháru“
Kategorie 0. B (ročníky 2011, 2012) – 
4. místo (z 6)
trenérky Lucie Büttnerová a Petra 
Kovtanová
Kategorie 0. A (ročníky 2009, 2010) – 
3. místo (z 12)
trenérka Michaela Smoláková
I. kategorie (ročníky 2007, 2008, 2009) – 
6. místo (z 13)
– trenérka Veronika Horáčková
III. kategorie (ročníky 2004, 2005) – 
7. místo (z 11)
trenérka Kateřina Bělinová

20. 10. 2018 – Plzeň „II. kolo Českého 
poháru“
Kategorie 0. B (ročníky 2011, 2012) – 5. 
místo (z 8)
trenérky Lucie Büttnerová a Petra 
Kovtanová
Kategorie 0. A (ročníky 2009, 2010) - 
4. místo (ze 14)
trenérka Michaela Smoláková
I. kategorie (ročníky 2007, 2008, 2009) – 
14. místo (z 15)
– trenérka Veronika Horáčková
III. kategorie (ročníky 2004, 2005) – 
6. místo (z 9)
 trenérka Kateřina Bělinová  

Výsledky závodů společných skladeb oddílu Moderní gymnastiky
27. 10. 2018 – Praha ,,III. kolo Českého 
poháru“
Kategorie 0. B (ročníky 2011, 2012) – 
6. místo (ze 7)
trenérky Lucie Büttnerová a Petra 
Kovtanová
Kategorie 0. A (ročníky 2009, 2010) - 
3. místo (z 10)
trenérka Michaela Smoláková
I. kategorie (ročníky 2007, 2008, 2009) – 
5. místo (z 15)
 trenérka Veronika Horáčková
III. kategorie (ročníky 2004, 2005) – 
9. místo (z 10)
trenérka Kateřina Bělinová

3. 11. 2018 – Ústí nad Labem ,, IV. kolo 
Českého poháru“
Kategorie 0. B (ročníky 2013)  5. místo 
(z 5)
trenérka Veronika Horáčková
Kategorie 0. B (ročníky 2011, 2012) – 
4. místo (z 5)
trenérky Lucie Büttnerová a Petra 
Kovtanová
Kategorie 0. A (ročníky 2009, 2010) - 
1. místo (z 9)
trenérka Michaela Smoláková
I. kategorie (ročníky 2007, 2008, 2009) – 
7. místo (z 10)
– trenérka Veronika Horáčková
III. kategorie (ročníky 2004, 2005) – 
6. místo (ze 7)
 trenérka Kateřina Bělinová

Držíme palce všem pěti společným 
skladbám na Oblastních přeborech 10. 11. 
2018 konaných v Jablonci nad Nisou.

Hodně štěstí přejeme společné skladbě 
trenérky Michaely Smolákové, která se 
zúčastní FINÁLE ČESKÉHO POHÁRU 
v Českých Budějovicích 17. 12. 2018.

Na FINÁLE ČESKOMORAVSKÉHO 
POHÁRU v Břeclavi, konané 8. 12. 2018, 
se probojovala společná skladba trenérky 
Michaely Smolákové.

Za krásné výsledky společných skladeb 
patří poděkování všem gymnastkám, trenér-
kám, cvičitelkám i instruktorkám.

Další poděkování patří i rodičům – za od-
voz dětí, fandění a podporu našeho oddílu.

Renáta Smoláková
Foto: OMG

Koncem října proběhlo v horním sále kul-
turního domu ustanovující zastupitelstvo 
města. Zastupitelů má Horní Jiřetín tradičně 
jedenáct. Z toho sedm křesel připadlo Sdru-
žení Strany zelených a nezávislých kandi-
dátů, dvě křesla pak straně Pro zachování 
a rozvoj Horního Jiřetína a Černic a po 
jednom křesle dále České straně sociálně 
demokratické a Občanům České republiky.

ZASTUPITELSTVO PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018 – 2022
Do funkce starosty města byl znovuzvo-

len Ing. Vladimír Buřt, jakožto kandidát 
s největším počtem platných hlasů a do 
funkce místostarosty byl zvolen Bc. Jiří Be-
neš, který získal druhý největší počet hlasů.

Zastupitelstvo pokračovalo volbou tří-
členného kontrolního a finančního výboru. 
Finančnímu předsedá Ing. Martin Malíček 
a členy jsou pan Ferry Schlögel a paní He-

lena Dernerová. Kontrolnímu výboru pak 
předsedá Mgr. Marek Drtil a členy jsou 
JUDr. Jiří Johana a Radek Vrábel.

Celková volební účast byla průměrná 
s 52,10%. Platných voličů v seznamu bylo 
při letošních komunálních volbách 1 737 
a vydaných obálek bylo 905.

Níže uvádíme přesný rozpis k proběh-
lým komunálním volbám:

Výsledky voleb – Obec Horní Jiřetín – souhrnné informace

Počet
volených členů
zastupitelstva

Počet
volebních obvodů

Okrsky Voliči
v se 

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky Platné hlasy

celkem zpr. v %
11 1 3 3 100,00 1 737 905 52,10 905 9 303

Výsledky voleb – Obec Horní Jiřetín
Kandidátní listina Hlasy Počet

kandidátů
Přepočtený základ

dle počtu kandidátů
Přepočtené %
platných hlasů

Počet
mandátů

Podíly
hlasůčíslo název abs. v %

1 Komunistická str.Čech a Moravy 531 5,71 11 9 303,00 5,70 0 X
2 Česká str.sociálně demokrat. 719 7,73 11 9 303,00 7,72 1 X
3 Sdruž.Strany zelených a NK 5 253 56,47 11 9 303,00 56,46 7 X
4 Občané České republiky 769 8,27 11 9 303,00 8,26 1 X
5 Pro zachování a roz. HJ a Čern 2 031 21,83 11 9 303,00 21,83 2 X

ZVOLENÍ ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA
Všechny kandidátní listiny

Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana

Politická
příslušnost

Hlasy Pořadí
zvoleníčíslo název poř. číslo příjmení, jméno, tituly věk abs. v %

2 Česká str.sociálně demokrat. 1 Drtil Marek Mgr. 26 ČSSD ČSSD 110 15,29 1
3 Sdruž.Strany zelených a NK 1 Buřt Vladimír Ing. 54 Zelení Zelení 584 11,11 1
3 Sdruž.Strany zelených a NK 4 Beneš Jiří Bc. 35 Zelení BEZPP 556 10,58 2
3 Sdruž.Strany zelených a NK 2 Sapoušek Jiří 47 Zelení BEZPP 502 9,55 3
3 Sdruž.Strany zelených a NK 3 Krejčová Hana Mgr. 54 Zelení Zelení 518 9,86 4
3 Sdruž.Strany zelených a NK 5 Schlögel Ferry 60 Zelení Zelení 432 8,22 5
3 Sdruž.Strany zelených a NK 6 Malíček Martin Ing. 39 Zelení BEZPP 467 8,89 6
3 Sdruž.Strany zelených a NK 7 Vrábel Radek 24 Zelení BEZPP 451 8,58 7
4 Občané České republiky 4 Johana Jiří JUDr. 42 OČR BEZPP 125 16,25 1
5 Pro zachování a roz. HJ a Čern 1 Glavica Branko 63 NK BEZPP 265 13,04 1
5 Pro zachování a roz. HJ a Čern 2 Dernerová Helena 63 NK BEZPP 214 10,53 2

foto: Ibra Ibrahimovič



Tradiční a oblíbená akce Oživlá strašidla 
znovu uzavřela uplynulou sezónu na zám-
ku Jezeří. Letošní ročník opět nezklamal 
a nabídl dosud nejdelší trasu s největším 
počtem účinkujících, kterých bylo více 
než 60. Tím jejich „nej“ nekončí, protože 
si Strašidla vysloužila svůj návštěvnostní 
rekord – nechat se vystrašit přišlo zhruba 
6 000 lidí z celé republiky i Německa! 
Kastelánka zámku Hana Krejčová a další 
lidé ze správy zámku strávili přípravami 
prostoru několik týdnů a skutečně to stálo 
za to. Do přípravy a účinkování se ale již 
několik let zapojují i místní obyvatelé. „Již 
po několikáté se mezi strašidly objevili děti 
a mladí lidé z Jiřetína a Černic. Mám velkou 
radost, že i v tomto věku tak rádi dobrovol-
ně každý rok přichází víc a víc mladých 
lidí se zájmem. Těší mě, že dochází k ještě 

Strašidla
většímu propojení spolupráce města a nás, 
a lidé si tak zde budují vztah nejen k obcím, 
ale i k zámku, který je s nimi tak důležitě 
spojen,“ říká Hana Krejčová. Nejen ná-
vštěvníci, ale i účinkující se na zámek rádi 
na tuto již kultovní akci vracejí. Jana Suchá, 
která kdysi jako mladá dívka začínala na 
Jezeří jako brigádník a strašidlo, se účastní 
akce již 18 let a několik posledních roků 
už se spolupodílí na organizaci a obsazo-
vání herců. „Celá příprava Oživlých straši-
del většinou trvá asi tři měsíce. Souběžně 
s přípravou zámku se plánuje náplň každé 
místnosti, kostým a líčení a hudba. To je 
primárně starost Komediantů z Jezeří. Je 
to různorodý soubor umělců i dobrovolníků 
z celé republiky a už nám dorůstá i genera-
ce, která byla sotva na světě, když jsme před 
17 lety začali za paní kastelánkou jezdit 

jako brigádníci. Jezeří hodně spojuje i lidi, 
kteří by se jinak neměli šanci potkat. Bez 
té obrovské lásky k zámku a vzájemné pod-
pory strašidel mezi sebou bychom nemohli 
být každý rok takhle úspěšní,“ vzpomíná 
Jana Suchá. Více strašidel, úctyhodný, za 
léta nasbíraný arzenál kostýmů a autentické 
dekorace, působivá hudba, desítky stánků 
a vychytaná koordinace. Díky usilovné prá-
ci všech jsou Strašidla zkrátka rok od roku 
lepší a u návštěvníků sklízí samý úspěch 
i přesto, že na vstup do zámku čekají mnoh-
dy až hodinové fronty. Již nyní se rodí nové 
nápady pro další rok. Prozatím ale Jezeří 
ukončuje sezonu 2018 a celá správa zámku 
se na vás již těší, až otevře brány na začátku 
dubna v příštím roce.

Hana Krejčová ml.
Foto: Ibra Ibrahimovič

Požární poplach
Ve čtvrtek 18. 10. 2018 proběhl cvičný po-
žární poplach v mateřské škole ZŠ Horní 
Jiřetín. V 9:30, jak bylo předem domluveno, 
byl telefonicky ohlášen vznik požáru v 1. 
patře budovy MŠ. Prostor byl zakouřený 
a simuloval opravdový oheň. Následně byl 
vydán pokyn k okamžité evakuaci všech 
dětí.  V doprovodu svých třídních učitelek 
ukázněně opouštěly třídy. Zpívaly naučenou 
píseň „Hoří, hoří…“ a během tří minut se 
všichni sešli na stanoveném místě před bu-
dovou školy.

Po nějaké chvíli se ozvaly sirény požár-

Tenisový turnaj
Ve středu 10. 10. 2018 se žáci ZŠ a MŠ 
v Horním Jiřetíně zúčastnili okresního kola 
turnaje ve stolním tenisu pořádaného OR 
AŠSK Most. Všem zúčastněným se ve spor-
tovní hale v Mostě velmi dařilo. Děvčata 
získala 3. místo a chlapci obhájili prvenství 
z loňského roku. V listopadu je tedy čeká 
krajské kolo, které se uskuteční v Litoměři-
cích. Doufejme, že se jim bude dařit stejně 
jako v Mostě.

Lucie Divkovič

Oslavy 100. výročí vzniku samostatného 
československého státu v ZŠ a MŠ  Horní 
JiřetínCelý týden od 22. 10. do 25. 10. se 
nesl v duchu připomenutí si vzniku Česko-
slovenska v roce 1918. V úterý probíhal ve 
všech třídách dvouhodinový projekt: Retro 
den. Nejmladší žáci si představili hračky 
našich prarodičů, staré pohádky, naučili 
se charleston, dozvěděli se, za co se dříve 
utrácelo, jak vypadaly peníze, a také něco 
o módě. Žáci na 2. stupni se věnovali staré-
mu rozhlasu, novinám, televizi a nejstarším 
československým filmům.

Ve středu žáci položili květiny k po-
mníku obětem druhé světové války. Děti 
se také vyrobily barevné čepice, oblék-
ly se do barev státní vlajky a ve tvaru 
 vlajky se  vyfotografovaly na schodišti 
školy.

Ve čtvrtek změřili žáci ve třídách své 
síly ve vědomostním kvízu „Co dali Češi 
světu?“. Odpovídali na otázky z oblasti 
historie, kultury, přírody apod.

V rámci tohoto významného výročí se 
škola připojila k výzvě pokusu o rekord 
„Český den s českými vlajkami„: nejvíce 

vyvěšených vlajek České republiky. Poda-
řilo se nám vyrobit a vyvěsit s pomocí MŠ 
a ŠD 796 vlajek.

V pátek vyjeli všichni žáci na výstaviš-
tě Zahrady Čech Litoměřice, kde byly pro 
žáky základních a středních škol připravené 
komentované prohlídky historických expo-
zic věnovaných právě tomuto významnému 
výročí.

K oslavám se přidaly i pracovnice školní 
jídelny, které celý týden připravovaly dob-
roty našich prababiček a pradědečků.

Irma Vaňková

ních vozů profesionálních hasičů z litvínov-
ské stanice i dobrovolných hasičů z Horního 
Jiřetína. Ve třídě, která byla nejblíže „ohni“, 
zůstala paní učitelka se 2 dětmi, které pak 
hasiči vynesli v dýchacích helmách ven 
před budovu, a tak je zachránili před udu-
šením či uhořením.

Všem, kteří dotvářeli atmosféru sku-
tečného ohrožení, patří velké poděkování. 
S osobním nasazením i zápalem předvedli 
bezchybnou ukázku své obětavé a velmi 
náročné práce.

Moc děkujeme a budeme se těšit na dal-
ší – věříme, že opět jen cvičný – požární 
poplach. Jitka Laliková

O podzimních prázdninách se 47 žáků naší 
školy zúčastnilo příměstského tábora, o kte-
rý byl mimořádný zájem. Spolu s p. řed. K. 
Křivánkovou, p. uč. N. Kohoutovou a M. 
Šnorovou podnikli dva výlety. V pondělí 
strávili 3,5 hodiny v německém Aquaparku 
v Marienbergu. Užili si tobogány, skoky 
do vln i venkovní slaný bazén. V úterý pak 
strávili dvě hodiny v Jump Aréně v Ústí nad 
Labem. Pod dohledem zkušených trenérů 
skákali na trampolínách, vyzkoušeli slac-
klinu, lezení na stěnu i skoky do pěnových 
kostek z velké výšky. Na závěr si všichni 
pochutnali na pizze nebo řízku s kaší. Oba 
dva dny si žáci velice užili a těší se na další 
akce pořádané školou.

Klára Křivánková
Foto: Archiv ZŠMŠ

Příměstský tábor 29. 10. a 30. 10. 2018 – ZŠ a MŠ Horní Jiřetín

Vítání občánků podzim 2018

Foto: Ibra Ibrahimovič



ČERNICKÝ BRAŇÁČEK 2018 / čtvrtý ročník branného závodu

Foto: Radek Hofmann

Od návratu z dvoudenního výletu z Kro-
měříže a Olomouce uplynuly dva měsíce. 
Během této doby jsme si vyjeli pouze na 
podzimní výstavu Zahrada Čech v Litomě-
řicích. Protože mnoho našich členů bylo 
v té době na různých rekreacích, nechtěli 
jsme je připravit o další poznávání naší 
vlasti. V této době jsme tak trochu bilan-
covali, protože je to právě v říjnu 15 let od 
založení našeho klubu. Na další úspěšné 
roky jsme si připili a při hudební produkci 
pana Matyáše i zatančili. To jsme netuši-
li, že budeme mít ještě jeden velký důvod 
k radosti. 28. 10. na oslavě stého výročí 
v Litoměřicích byl náš klub mezi deseti 
oceněnými ze čtyřiadvaceti klubů z kraje. 
Jinak jsme popřáli všem jubilantům, kteří 
oslavili narozeniny kulaté, polokulaté či 
normální, a k 88. narozeninám jsme šli po-
přát k paní Hoškové domů. V mosteckém 
divadle jsme potleskem ocenili výkon herců 
ve hře Talentovaný pan Ripley. Teď se těší-
me na další výlet, divadlo a adventní neděle, 
tedy na další setkání.

Evža Stříteská
Foto. Evža Stříteská

Klub seniorů Horní Jiřetín a Černice



Využijte skvělý domácí lék na kašel: 
Ořechové skořápky!
V tomto období je každá rada drahá – kašel, 
rýma nebo rovnou chřipky sužují mnoho lidí. 
Perfektní přírodní zbraň proti nepříjemnému 
kašli si můžete připravit sami doma, stačí 
vám k tomu pár skořápek z vlašských ořechů.

Umyté vyloupané skořápky použijte k pří-
pravě čaje, který se skvěle osvědčil proti su-
chému, ale i vleklému vlhkému kašli. Překva-
pivě nemá hořkou chuť, takže ho bez problé-
mů můžete podávat i malým dětem. Pijte ho 
třikrát denně několik dní po sobě.

Omyjte a vyloupejte 10 vlašských oře-
chů. Skořápky pak dejte do 1/2 litru vody, 
přiveďte k varu a pak pomalu vařte 30 mi-
nut. Než čaj slijete, můžete skořápky po vy-
pnutí nechat ještě chvíli louhovat. Sceďte 
přes jemné sítko či plátýnko.

Hotový čaj má medovou barvu, příjemně 
voní a dobře chutná. Není ani nutné přidávat 
do něj med, pokud potřebujete léčit děti.

Někdo doporučuje nechat skořápky na-
močené přes noc a uvařit je až druhý den.

Lucie Benešová

Začíná Movember – kníropad
Movember je charitativní a každoročně se 
konající akce. Účelem charity je získání fi-
nančních prostředků a zároveň zvyšování 
povědomí o zdraví mužů. Měsíc mužské 
solidarity připadá na listopad a symbolika 
je zaměřena především na prevenci typicky 
mužského onemocnění, kterým je rakovi-
na prostaty. Každoroční celosvětová akce 
je viditelná už na začátku listopadu, kdy se 
muži oholí a do konce měsíce si nechají růst 
knírek. Záštitu poskytuje nadace Movember, 
jejímž cílem je zvýšení povědomí o nemoci 
prostaty, o potřebě včasné detekce. Každo-
roční preventivní prohlídky jsou prvním 
krokem k určení diagnózy rakoviny a také 
základním předpokladem účinné léčby. 
Celoměsíční vybírání finančního příspěvku 
mezi přáteli, firmami a sponzory vrcholí za-
sláním příspěvku na konto organizace.

Lucie Benešová

Nejsem plýtvák – omezte plýtvání jídlem

Omezte plýtvání jídlem na minimum! Ušetříte nejen vaše peníze. Naučte se, jak 
potraviny dobře skladovat, aby vydržely déle čerstvé. Jen ve státech Evropské unie 
se každoročně vyhodí desítky tisíc tun potravin. Nejvíc tomu přispívají domácnosti 
s tím, že se nejedná jen o nezužitkované jídlo, ale i o odpad například ve formě slu-
pek. Jídlo obecně je v dnešní době a v našich podmínkách něco, co pravděpodobně 
bereme jako samozřejmost, která je všude k mání, a navíc ve velkém množství, 
a tak není výjimkou, že se vyhazují nejen nesnědené zbytky uvařených jídel, ale 
i potraviny, které se v lednici stihly zkazit dřív, než se k nim dostaneme. Nejčastěji 
se jedná o pečivo, ovoce, zeleninu a mléčné výrobky. A důvod? Kombinace ne-
správného skladování, ale i návyků při nakupování. Napomáhají tomu slevové akce, 
kvůli kterým nakoupíme víc, než bychom normálně spotřebovali, a jídlo se zkazí.

Po příchodu z obchodu nejdříve ukliďte do lednice vše, co tam přirozeně patří 
(maso, ryby, mléčné výrobky), respektive případná mražená jídla k budoucímu 
využití rychle umístěte do mrazničky. Do šuplíku v lednici uložte i sezónní ovoce 
a zeleninu, které při pokojové teplotě rychle zrají. Naopak exotickému ovoci je 
lépe v misce na stole.

Průběžně stav v lednici kontrolujte a potraviny s nejbližší dobou spotřeby umístěte 
na přední a dobře viditelné místo. A ideálně prioritně vymyslete vhodný recept, jak 
je urychleně zpracovat a zkonzumovat.

Datum spotřeby × minimální trvanlivost
Datum minimální trvanlivosti je datum, do 
kdy by potravina měla zůstat kvalitní Nej-
častěji se uvádí na sušených, zmrazených, 
konzervovaných a jiných trvanlivých potra-
vinách. Potraviny po datu minimální trvanli-
vosti můžete sníst, pokud jste je skladovali 
tak, jak je uvedeno na obalu, a obal není 
poškozen.

Datum spotřeby uvádí, do kdy je bezpeč-
né potravinu jíst.

Uvádí se zpravidla na čerstvých potra-
vinách a na takových, které se rychle kazí. 
Potraviny po uplynutí data spotřeby byste 
už neměli jíst.

A jak správně potraviny skladovat?
Chleba – kvalitní chleba má tvrdší kůrku, 

ale uvnitř je vláčný. Nejlepším způsobem, 
jak ho udržet čerstvý, je zabalit ho do čis-
té utěrky a vložit do chlebníku. Tak může 
dýchat a neplesniví. Můžete k němu přidat 
rozkrojené jablko nebo oloupaný brambor, 
díky čemuž vydrží déle.

Mrkev – a obecně kořenová zelenina – 
vyžaduje chlad a relativně vyšší vlhkost 
vzduchu. Odkrojte nať (tu můžete použít 
na vývar nebo na pesto), vložte mrkev do 
plastové krabičky s odvětráváním a uložte 
ji do chladničky.

Hlávkový salát – není dobré salát příliš 
dlouho skladovat, pokud ho ovšem hned ne-
sníte. Rozložte ho na listy, vložte do plasto-
vé krabičky s odvětráváním, přidejte papí-
rový ubrousek a uložte do chladničky. Další 
možností je perforovaný plastový sáček.

Rajčata a banány – banány nesnášejí níz-
kou teplotu, a proto je nikdy nedávejte do 
lednice, kde hnědnou. Ideální teplota pro 
skladování banánů a stejně tak i rajčat je 
kolem 14 stupňů Celsia.

Citrusy – skladujte mimo chladničku, 
aby se nepoškodily chladem. Pokud víte, 
že je rychle nespotřebujete, můžete z nich 
vymačkat šťávu, nalít ji do tvořítka na led 
a zamrazit ji.

Lucie Benešová

Recepty od Brigity
Podz imní  dýňová polévka
 ♦ 1 ks dýně Hokkaido – cca 600 g
 ♦ 500 ml drůbežího nebo zeleninového vývaru
 ♦ 1 středně velká cibule
 ♦ 2 stroužky česneku
 ♦ sůl, pepř
 ♦ olej
 ♦ zakysaná smetana, dýňová semínka,  
krutony, dýňový olej

Dýni oloupeme (Hokkaido se loupat ne-
musí, má měkkou slupku, která se krás-
ně rozvaří), rozkrojíme a vydlabeme střed 
se semínky. Dužninu nakrájíme na větší 
kostky. Cibuli oloupeme a nakrájíme na 
malé kostičky. V kastrolu rozpálíme olej 
a cibuli na něm orestujeme. Když zesk-
lovatí, přidáme dýni a zalijeme vývarem, 
osolíme, opepříme, přivedeme k varu 

a dusíme asi 15 až 20 minut (do změknutí 
dýně). Poté přidáme prolisovaný česnek, 
chvíli povaříme a nakonec tyčovým mi-
xerem rozmixujeme dýni v polévce na 
krémovou konzistenci. Podáváme s ko-
pečkem zakysané smetany, zakápnuté 
dýňovým nebo olivovým olejem a kruto-
ny. Dýňovou polévku můžeme ochutit kari 
kořením, čerstvým koriandrem.

HalloweenTeenParty

9. 11. / 18:30 – 22:30/ 
KULTURNÍ DŮM HORNÍ JIŘETÍN

Dramatický kroužek The Komicy 
zve na HalloweenTeenparty 

pro děti od 12 – 16 let.

Rozsvěcení vánočního stromku 
a mikulášská nadílka

6. 12. / 16:00-18:00
OKOLÍ KULTURNÍHO DOMU 

A KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
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