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Slovo starosty
Horní Jiřetín má za sebou další reprezen-
tační ples. Byl jako vždy skvělý a je velmi 
příjemné, že o jeho úrovni se hovoří i leckde 
za hranicemi našeho města.

Na základě mnoha podnětů našich občanů 
bude od 1. března rozšířena provozní doba 
sběrného dvora. Ke středě a sobotě přibude 
pondělí. S tímto tématem souvisí i má další 
poznámka. Město vydává každoročně něko-
lik milionů korun za likvidaci odpadu, naši 
občané mají zdarma vývoz domovního netří-
děného odpadu, máme dostatečný počet míst 
s kontejnery na tříděný odpad, odkládání od-
padu na sběrný dvůr je rovněž zdarma. Přes-
to všechno se na nesčetných místech kolem 
Jiřetína i Černic stále znovu a znovu objevují 
černé skládky. Lze na nich najít snad úplně 
všechno. Ač jsem si vědom toho, že všechen 
odpad nepochází jen od našich občanů, rád 
bych tímto apeloval na všechny, aby k likvi-
daci odpadu využívali výhradně legálních 
možností, kterých je dostatek.

V prostoru kolejiště bývalého nádraží se 
intenzivně pracuje na likvidaci náletových 
porostů, prořezávkách, odstraňování kořenů 

a úpravách terénu. Zdá se být nadějné, že by 
se tam mohla uskutečnit již letošní tradiční 
pouť. Do léta je však nutno zřídit zpevněné 
plochy a připravit přípojky pro provozova-
tele pouťových atrakcí. Snad se to podaří. 
V současnosti se také dokončují práce na 
studii cyklostezky, která má v trase bývalé 
železniční dráhy propojit Litvínov s Horním 
Jiřetínem, Černicemi a Jezeřím. Tento pro-
jekt je významným a velmi očekávaným pří-
spěvkem k rozvoji turismu v našem regionu.

V některých místech Jiřetína i Černic si 

občané ztěžují na „hlučné“ poklopy kana-
lizačních šachet. Tímto problémem se nyní 
zabýváme a spolu s odborníky hledáme 
vhodné řešení, které budeme v dohledné 
době realizovat.

Závěrem mého příspěvku bych rád vzpo-
menul, že Jiříkoviny nám již dva roky při-
nášejí nejen informace z našeho domova, 
ale i řadu zajímavostí z mnoha sfér života. 
Velké díky za to patří celé redakci i všem 
spolupracovníkům.

Vladimír Buřt



Z rodinné  oslavy na mistrovství  světa 
v Las Vegas. Tak by se dala popsat spor-
tovní dráha Lukáše Homoly z Horního 
Jiřetína,  který  se  věnuje  sportovnímu 
bowlingu. Třiadvacetiletý student měst-
ským listům prozradil, jaké to bylo v Las 
Vegas, jak často trénuje nebo jaké jsou 
jeho další plány do budoucna.

Vaše bowlingová kariéra začala na ro-
dinné oslavě? Předtím jste o sportovním 
bowlingu nikdy neuvažoval? Věnoval jste 
se nebo věnujete nějakému dalšímu sportu?

Přesně tak, má náklonnost k bowlin-
gu začala na rodinné oslavě, ta se konala 
v bowlingovém centru v Litvínově. Předtím 
jsem se do šesti let věnoval tenisu a od šesti 
let fotbalu, který jsem hrál do třinácti let. 
Chvíli jsem se věnoval bowlingu a fotbalu 
zároveň, ale při jednom ze zápasů mi proti-
hráč při skluzu zlomil pravou nohu. Musel 
jsem podstoupit zákrok v nemocnici, sádru 
jsem měl 6 týdnů. Poté následovaly problé-
my s Achillovou šlachou, fotbal jsem od té 
doby vynechal a začal jsem se plně věnovat 
jen bowlingu.

Díky sportovnímu bowlingu jste se dostal 
do několika zemí. Kde se vám líbilo nejvíce? 
Ať už kvůli turnaji, nebo z jiných důvodů.

Nejlepší herní zážitek mám z mistrovství 
světa mužů v Abú Dhabí v roce 2014. Orga-
nizátoři to perfektně zvládli, byla tam i pří-
jemná atmosféra. Byla to má první účast na 
mistrovství světa mezi dospělými a hrálo se 
mi skvěle. Pro hráče byl navíc zorganizován 
výlet na místní festival, kde jsme poznali 
více jejich kulturu, bylo to zajímavé.

Koncem minulého roku jste se s českým 
týmem zúčastnil mistrovství světa v bowlin-
gu v Las Vegas. Jak dlouho jste v Las Vegas 
pobývali?

Na mistrovství jsme odcestovali 22. 11. 
2017 a vraceli jsme se 6. 12. 2017.

Rozhovor s Lukášem Homolou

Jak na vás město mnoha tváří zapůso-
bilo?

Je to úplně jiný svět. Sám jsem byl pře-
kvapený, co se do jednoho hotelu vejde. 
Při příchodu do hotelu první spatříte kasi-
no, které má rozlohu tak dvou fotbalových 
hřišť. Okolo něj je umístěno přibližně třináct 
restaurací. Hotel měl čtyři křídla a zhruba 
dvacet pater. První dny jsme chvílemi blou-
dili. Našli jsme dokonce salón na bingo, 
který byl velký jak fotbalové hřiště. Přímo 
v hotelu byla dvě bowlingová centra, jedno 
pro soutěže a druhé pro běžné návštěvníky. 
Obě centra měla přes šedesát bowlingových 
drah, tedy přes sto dvacet drah v jednom 
hotelu. Z pokoje jsme tedy na bowling šli 
i deset minut. Když už jsem myslel, že se 
do hotelu nic nevejde, zjistil jsem, že se zde 
ještě koná univerzitní finále v basketbalu 
a hotel obsahuje halu na basketbal s kapa-
citou pro diváky v řádech tisíců. Město jako 
takové bylo dost rušné, v noci se zapínaly 
neony a vše na dálku zářilo.

Stihli jste v Las Vegas kromě mistrovství 
i něco dalšího? Byl čas na výlet, procházku 
nebo podobně?

Konalo se zde zároveň i mistrovství světa 
žen, první dny jsme se střídali s ženami, tak 
byl vždy jeden den celý volný. Nemohli jsme 
cestovat daleko, ale navštívili jsme Grand 
Canyon, Hooverovu přehradu a Údolí ohně.

Jak český tým v Las Vegas dopadl?
Soutěžilo se ve více kategoriích. Repre-

zentovali jsme v soutěži jednotlivců, dvojic, 
trojic a týmů. V kategorii jednotlivců jsem 
obsadil 183. místo, ve dvojicích 87. místo 
a ve trojicích 66. místo. Český tým pak ob-
sadil 19. místo.

Jak často trénujete?
Před šampionátem jsme museli plnit tré-

ninkové plány a posílali jsme je trenérovi. Na 
drahách jsem byl prakticky každý den. Nyní 
mám před sebou poslední semestr studia, 
mám tedy mnoho dalších povinností, ale sna-
žím se, abych se dostal na dráhu v ideálním 
případě třikrát týdně, byť jen na kratší dobu.

Studujete Vysokou školu ekonomickou 
v Praze. Daří se stíhat studium i bowling?

Je to poměrně náročné skloubit. Před mi-
strovstvím jsem toho měl mnoho do školy, 
ale i trenér po nás vyžadoval patnáct hodin 
bowlingu týdně. V tu dobu nebyl čas prak-
ticky na nic jiného než na bowling a školu. 
Po škole jsem většinou došel na bowlingové 
centrum, trénoval jsem, po tréninku jsem šel 
domů, kde jsem se učil na průběžné testy 
a psal seminární práce.

Jaké jsou vaše plány po škole? Dá se 
uživit sportovním bowlingem?

V České republice se sportovním bow-
lingem uživit nedá. Bowlingem se uživí 
jen úplná špička evropské a světové kon-
kurence. Proto bych se rád věnoval tomu, co 
studuji, ale rozhodně bych rád pokračoval 
i v bowlingu, kterému věnuji svůj volný čas.

Jiří Beneš
Foto: Archiv Lukáše Homoly



Klub seniorů
Klub důchodců Horního Jiřetína a Černic 
se snaží po celý rok seznamovat občany 
s naší činnosti. Nejinak tomu bude i v le-
tošním roce. Na výroční schůzi v únoru 
jsme si připomněli, že v říjnu oslavíme 
patnáct let od našeho založení. Jsme rádi, 
že můžeme říci, že jsme se po celou dobu 
snažili různými způsoby naplnit heslo, aby 
člověk nebyl sám. Zavzpomínali jsme na 
ty, kteří již nejsou mezi námi, mez nimi je 
i paní Eva Janoušková, která byla členkou 
výboru, a z výboru odešel také pan Miroslav 

Domkář, který je členem revizní komise. 
Znamená to, že současné vedení klubu je 
jinak stále ve složení – Miluše Kolářová, 
předsedkyně a zakladatelka klubu, Evža 
Stříteská, místopředsedkyně a kronikářka, 
Jaromíra Buřtová, hospodářka, Marie Hej-
lová, péče o jubilanty, Jana Brožová, orga-
nizační záležitosti, a pánové Karel Lenc 
a Jaroslav Soukup, sportovní záležitosti atd. 
Pochopitelně se všichni snažíme o spoko-
jenost členů i aby si klub vedl co nejlépe 
v rámci okresu, to znamená při různých 
sportovních soutěžích atd. Již v lednu bylo 
naše první abonentské představení v mos-

V nadcházející sezóně zámek čeká skuteč-
ně mnoho změn, kterými může potěšit své 
návštěvníky a příznivce.

Můžete se těšit na otevření zcela nové-
ho prohlídkového okruhu. Bude umístěn 
v místnostech, které již dlouho fungu-
jí jako „vyhlídka“ na hnědouhelné doly. 
Dosud byla tato místa přístupná pouze ve 
výjimečných případech. K vidění ovšem 
nebude pouze výhled z okna, ale prohlídka 
bude též obohacena expozicí zaměřenou 
na osudy zbouraných měst a vesnic. Mezi 
hrady a zámky v Čechách bude expozice 
takového druhu opravdu ojedinělá.

 Další novinkou v interiérech zámku bude 
expozice týkající se života rodu Lobkovi-

Novinky na zámku Jezeří v roce 2018
ců a zámku v období první republiky. Tato 
výstava bude vytvořena v rámci projektu 
Česká šlechta v evropské diplomacii. Týkat 
se bude hlavně Maxe Lobkovice, který je 
z hlediska své diplomatické činnosti velice 
výraznou postavou dějin tohoto rodu. Ote-
vření expozice bude spojeno s kulturní akcí, 
která se bude konat 30. 6. Tematicky v rámci 
tohoto dne například vystoupí věhlasné se-
stry Havelkovy a na programu bude též na 
stylová módní přehlídka prvorepublikové 
módy nebo vystoupení dobových tanců.

Tou nejméně viditelnou, ale pro zámek 
jistě nejdůležitější novinkou je rekonstruk-
ce divadelního sálu. O opravu zámeckého 
divadla, tedy největší a také z hlediska his-

torie nejdůležitější místnosti zámku, se jeho 
správa a zejména kastelánka snaží ji několik 
let a v minulém roce se konečně podařilo ji 
vyjednat. S rekonstrukcí se začne v letošním 
roce a bude pokračovat přibližně další dva 
roky. Na slavnostní otevření divadelní sálu 
si tedy ještě budete muset počkat, ale určitě 
se máte na co těšit. Pro Jezeří se tímto z hle-
diska obnovy jedná o skutečně obrovský 
krok vpřed a věříme, že nebude poslední.

Pro více informací nejen ohledně kultur-
ních akcí navštivte webové stránky zámku 
www.zamek-jezeri.cz, sledujte facebooko-
vou stránku Státní zámek Jezeří a samozřej-
mě i zde v Jiříkovinách vás budeme i dále 
informovat. Hana Krejčová ml.

teckém divadle – plánovaná procházka se 
pro špatné počasí nerealizovala. Těšili jsme 
se na masopustní průvod, organizátoři pro 
účastníky připravili výborný guláš a teplý 
čaj, určená komise vyhodnotila přinesené 
koblihy – pochopitelně zvítězily všechny, 
jedna byla lepší než druhá. Do průvodu se 
zapojili i naši důchodci. Ze čtrnácti z nich 
se staly krásné „maškary“. Již nyní víme, 
na jaké rekreace se můžeme těšit. A vyjede-
me si také na náš první celodenní výlet do 
Karlových Varů a okolí. Těšíme se na další 
setkávání Evža Stříteská

Foto: Evža Stříteská



Projektový den v ZŠ a MŠ Horní 
Jiřetín
31. 1. 2018 proběhl v naší škole Profesní 
den. Žáci navštívili několik podniků v okolí 
a vyzkoušeli si některá povolání. Navštívili 
např. firmu Cannoneer, kadeřnictví, kovář-
skou dílnu, Městský úřad v HJ, pekárnu JA-
PEK v Litvínově, služebnu Městské policie 
v Litvínově, firmu AQUA v Louce u Litví-
nova. Zjišťovali, čím se jednotlivé firmy za-
bývají, jaké profese tam pracují a co je jejich 
náplní práce. Některá povolání si vyzkouše-
li. Po skončení projektu dostali žáci výpis 
z vysvědčení a v kulturním domě v Horním 
Jiřetíně slavnostně ukončili 1. pololetí šk. 
roku 2017/18. Paní ředitelka a třídní učitelé 
zhodnotili práci třídních kolektivů a odmě-
nili ty nejlepší.

Masopust
Začátek měsíce února se v MŠ a ŠD v Hor-
ním Jiřetíně nesl v duchu masopustu. Děti 
vyráběly masky, se kterými jim pomohli 
rodiče při společně stráveném odpoledni. 
Malovali se koláče, jitrnice a další. Maso-
pustní průvod prošel celou budovou školy. 
Potom se tančilo, zpívalo, soutěžilo a hlavně 
si děti užily spoustu legrace.

ZŠ a MŠ Horní Jiřetín
Projektový den –  
Zimní olympijské hry v ZŠ a MŠ 
v Horním Jiřetíně
V úterý 13. 2. se uskutečnily v naší škole Zim-
ní olympijské hry po vzoru  XXIII. zimních 
olympijských her, které se konají v jihoko-
rejském Pchjongčchangu od pátku 9. února 
2018. Jedna skupina žáků odjela bruslit na 
zimní stadion v Litvínově. Ostatní smíšené 
skupiny plnily některé sportovní disciplíny 
v prostorách školy. Přestože naši sportovci 
nepodávali vrcholové výsledky, zasportovali 
si a dozvěděli se zajímavé informace o pro-
středí místa konání letošních zimních olym-
pijských her. Za ZŠ a MŠ Irma Vaňková

Foto: ZŠ a MŠ Horní Jiřetín

Dramatický kroužek 
hornojiřetínské základní školy 
s názvem The Komicy zkoumá 
divadlo ze všech stran a úhlů. 
Na mladé divadelníky můžete 

narazit i na ulici. Snímek 
zachycuje jeden z pouličních 

workshopů.

14:00 - 17:00 
 

 prohlídka školy a tříd 
 práce na dotykové interaktivní tabuli 
 učebna PC 
 keramická dílna 
 prohlídka knihovny, žákovské dílny, 

kuchyňky 
 chemická laboratoř 
 deskové hry 
 fotografie z akcí školy 
 sportovní aktivity 
 historie školy v kronikách 
 
 prohlídka školní družiny (v budově 

č.p. 300 je možná do 16:00) 

Vás zve na 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

nejen pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče 

CO NABÍZÍ NAŠE ŠKOLA… 
 

 individuální přístup  
 v případě vyššího počtu žáků  
 ve třídách - dělení na některé předměty 
 tým zkušených pedagogů 
 výuka AJ od 1. třídy 
 činnost školního psychologa 
 školní družina 
 zájmová činnost (cca 15 zájmových 

útvarů) 
 možnost doučování 
 práce se žáky s SVP (speciálně 

vzdělávací potřeby) 
 plavecký kurz (1. stupeň) 
 školy v přírodě 
 ozdravné a poznávací pobyty  
 v zahraničí, sportovní kurzy, adaptační 

pobyty 
 Školní vzdělávací program  - Cesta za 

poznáním 

www.zsmshornijiretin.cz 



Masopustní průvod

Foto:
 Jiří Beneš



1 Bývalý závod na zpracování kostí u Čer-
nic (místní lidový název)…

2 Příjmení mistra světa a reprezentanta ve 
vzpírání, rodáka z HJ…

3 Německé jméno zámku Jezeří…
4 Partnerské německé město Horního Ji-

řetína…
5 V horní části znaku HJ jsou zkřížená kla-

dívka, včelí úl a ……. kolo
6 Ulice, v níž se nachází obecní úřad, se 

jmenuje…
7 Příjmení slavného barokního skladatele, 

rodáka z HJ…

Nápověda:  Výsledek  tajenky  je  úzce 
spjat s naším kostelem Nanebevzetí Pan-
ny Marie.

Znáte Horní Jiřetín a Černice?

Ples města Horní Jiřetín Nej taneční pár na plese

Královna a král plesu

foto: Ibra Ibrahimovič



Valenteenská party

Foto: Jiří Beneš

Kulturní březen
Březnový kulturní program nachystaný pro 
obyvatele Horního Jiřetína a Černic zahájí 
fotografická výstava známého fotografa Ibry 
Ibrahimoviče. Vernisáž s názvem Poslední 
jaro na dole Centrum se uskuteční 8. 3. od 
17:00 na chodbě v kulturním domě. Ibra Ib-
rahimovič fotil havíře během posledních tří 
měsíců fungování zmíněného dolu. Měsíc 
s číslem tři však nabídne i velmi zajímavý 
dvojkoncert, který představí dvě podoby 
heavy metalu. Sál kulturního domu nejprve 
rozezní karlovarská hudební skupina Extaze 
a posléze formace Arrhythmia. Pro vynika-
jící přerovskou skupinu muzikantů to bude 
již druhá návštěva Horního Jiřetína. Poprvé 
se tu Arrhythmia objevila v minulém roce 
v rámci programu městských oslav. V pro-
gram najdou lidé i známého baviče. Josef 
Alois Náhlovský dorazí společně s písničká-
řem Pepou Štrossem 23. 3. Na konci března 
se pak malí i velcí mohou těšit na retroparty 
s předsedou Lukeslem nebo Velikonoční 
karneval pro děti. Jiří Beneš

O Jiřetínskou štolu

19. 5. / 10:00 / KULTURNÍ DŮM
Již třetí ročník taneční soutěže, 
kterou pořádá taneční skupina 

Los Gatos a město Horní Jiřetín. 
Taneční skupiny se mohou  

do soutěže přihlašovat již nyní. 
Kontakt: 720 156 320

Velikonoční výtvarná dílna
a velikonoční karneval  

pro děti

25. 3. / 15:00 / KULTURNÍ DŮM

Josef Alois Náhlovský 
a Pepa Štross

23. 3. / 19 hodin / KULTURNÍ DŮM
Zábavní pořad  

s písničkářem Pepou Štrossem 
a populárním bavičem  

Josefem Aloisem Náhlovským.
Vstupenky lze zakoupit  
na MěÚ Horní Jiřetín.

Poslední jaro na dole Centrum_Ibra Ibrahimovič

8. 3. 2018 / 17:00 / KULTURNÍ DŮM HORNÍ JIŘETÍN
Fotografická výstava známého fotografa Ibry Ibrahimoviče představí poslední 

dny fungování dolu Centrum.

17. 3. / 19:00 / KULTURNÍ DŮM
Dvojkoncert /dvě podoby  

heavy metalu v kulturním domě/

Extaze 
Arrhythmia

Vstupenky lze zakoupit  
na MěÚ Horní Jiřetín.
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Historicky druhá přímá volba prezidenta je 
za námi. Svůj mandát podruhé a naposle-
dy obhájil současný prezident, prognostik 
a ekonom Miloš Zeman, s celorepublikovým 
výsledkem 51,4 % hlasů a na druhém místě 
skončil Jiří Drahoš, bývalý předseda Akade-
mie věd České republiky, chemik a vysoko-
školský profesor, se 48,6 % hlasů.

Miloše Zemana volilo zhruba o 100 000 
lidí více něž při historicky první přímé volbě 
prezidenta. Zvýšila se také volební účast ve 
druhém kole prezidentských voleb. Zatímco 
v roce 2013 přišlo ke druhému kolu pouze 
59,11 % voličů, k tomu druhému jich přišlo 
výrazně mnohem více, a to 66,6 %, což je 
dohromady přesně 4 777 499 oprávněných 
voličů z domova i ze zahraničí.

Prezidentské volby 2018
V Ústí nad Labem, podobně, jako je tomu 

například na Ostravsku, poměrně s velkou 
převahou zvítězil Miloš Zeman. Konkrétně 
v Ústí nad Labem si znovuzvolený prezident 
vysloužil 57,62 % (23 647) hlasů oproti Ji-
římu Drahošovi, který získal 42,38 % (17 
393) hlasů ústeckých voličů.

Na Mostecku tomu bylo podobně jako 
v Ústí nad Labem, totiž v Mostě získal Mi-
loš Zeman náskok ještě viditelnější. Oproti 
svému protikandidátovi získal současný pre-
zident 64,84 % (31 091) hlasů, kdežto Jiří-
mu Drahošovi vyjádřilo svou důvěru pouze 
35,16 % (16 856) voličů. Celková volební 
účast ve městě Most pak byla 53,7 %.

A nakonec Horní Jiřetín. V našem městě 
byla volební účast průměrná. Vyjádřit pod-

poru svému kandidátovi přišlo 58,8 % opráv-
něných voličů, a to následovně: Jiří Drahoš 
získal 34,27 % (342) hlasů, zatímco  Miloš 
Zeman obdržel 65,73 % (656) hlasů.

První kolo prezidentských voleb v lednu 
2018 dopadlo v celorepublikovém náhledu 
následovně:
1. Miloš Zeman: 38,56 % (1 985 547) hlasů
2. Jiří Drahoš: 26,6 % (1 369 601) hlasů
3. Pavel Fischer: 10,23 % (526 694) hlasů
4. Michal Horáček: 9,18 % (472 643) hlasů
5. Marek Hilšer: 8,83 % (454 949) hlasů
6. Mirek Topolánek: 4,3 % (221 689) hlasů
7. Jiří Hynek: 1,23 % (63 348) hlasů
8. Petr Hannig 0,56 % (29 228) hlasů
9 Vratislav Kulhánek 0,47 % (24 442) hlasů
Zdroje: volby.cz, Reflex, ČT24, iDnes.cz, ČSÚ

Kraj: Ústecký kraj
Okres: Most
Obec: Horní Jiřetín

-
Okrsky

Voliči 
v seznamu

Vydané 
obálky

Volební 
účast 
v %

Odevzdané 
obálky

Platné 
hlasy

% platných 
hlasůpočet zprac. v %

1. kolo 3 3 100,00 1 716 887 51,69  887 882  99,44
2. kolo 3 3 100,00 1 707 1 000 58,58  1 000 998  99,80

Kandidát Navrhující 
strana

Politická 
příslušnost

 1. kolo 2. kolo
číslo příjmení, jméno, tituly hlasy % hlasy %

1 Topolánek Mirek Ing. Senátoři BEZPP 28 3,17 X X
2 Horáček Michal Mgr. Ph.D. Občan BEZPP 94 10,65 X X
3 Fischer Pavel Mgr. Senátoři BEZPP 27 3,06 X X
4 Hynek Jiří RNDr. Poslanci REAL 12 1,36 X X
5 Hannig Petr Mgr. Poslanci Rozumní 7 0,79 X X
6 Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. Poslanci ODA 7 0,79 X X

*7 Zeman Miloš Ing. Občan SPO 422 47,84 656 65,73
8 Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. Senátoři BEZPP 115 13,03 X X

+9 Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. Občan BEZPP 170 19,27 342 34,26

+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát

Velikonoční retroparty s předsedou 
Lukeslem

31. 3. / 20:00 / KULTURNÍ DŮM
Tradiční retroparty v kulturním domě,  

která přinese i jedno velmi příjemné překvapení!  
Bude prozrazeno při vstupu na akci.

Vstupné: 100 Kč

Fotochvíle

Foto: Jiří Beneš


