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Milí čtenáři,
blíží se k nám velká premiéra – 
Truck Trial Show Horní Jiřetín 
2017. Uskuteční se už 7. 5. 
nedaleko našeho sběrného 

Slovo starosty
Stejně jako před rokem měl jsem také o le-
tošním dubnu možnost účastnit se dvou 
skvělých sportovně-společenských akcí, 
které organizovaly jiřetínské trenérky mla-
dých gymnastek a tanečnic. Obou závodů, 
jak gymnastického Jiřetínského dráčku, 
tak i taneční Jiřetínské štoly, se zúčastnily 
stovky soutěžících z mnoha měst naší vlasti. 
Nezbývá mi než znovu smeknout před vše-
mi, kteří věnují značnou část svého volné-
ho času a obrovské množství energie dětem 
a mladým lidem a vedou je k ušlechtilým 
způsobům využití volného času. Oba dub-
nové závody byly také vynikající propagací 
Horního Jiřetína, a tak nepochybuji o tom, 
že vedení našeho města bude i v budoucnu 
tyto aktivity podporovat.

Ze spolupráce města s naší školou vze-
šla již podruhé chvályhodná připomínka 

oslavy „Dne Země“, v jejímž rámci školní 
děti vysbíraly obrovské množství odpadů 
v nejbližším okolí Horního Jiřetína a Černic. 
Některé z dětí se během této akce podílely 
také na výsadbě květin a celkové kultiva-
ci parčíků u pošty a kolem sochy sv. Jiří. 
Všem dětem, učitelům i zúčastněným za-
stupitelům a  zaměstnancům města patří za 
vše velký dík.

Vždy na jaře se někteří lidé snaží zpří-
jemnit nám náš společný životní prostor oži-
vením zelených ploch, popř. historických 
dominant výsadbou květin. Jsou ale také 
jiní, kteří tyto květiny bezostyšně kradou. 
U sochy sv. Jana Nepomuckého v sousedství 
kostela se tak stalo již poněkolikáté. V tomto 
konkrétním případě si však zloděj nevšiml, 
že celý prostor je nově monitorován kame-
rou umístěnou na fasádě kulturního domu. 
Věřím, že když ne slušnost, tak alespoň tato 
informace tomu dnes již nikoliv anonym-

nímu spoluobčanovi vezme pro příště chuť 
krást a ničit.

Rokem 2017 začínají naši občané, je-
jichž nemovitosti jsou připojeny k městské 
splaškové kanalizaci, platit stočné. Rád 
bych uvedl na pravou míru debaty o výši 
stočného. Tuto cenu neurčuje ani staros-
ta, ani zastupitelstvo města, jak se někteří 
spoluobčané domnívají, nýbrž Státní fond 
životního prostředí, jehož prostřednictvím 
obdrželo naše město nemalou dotaci na vy-
budování splaškové kanalizace a čistírny 
odpadních vod. Jako příjemci dotace jsme 
po dobu deseti let od dokončení stavby, tedy 
po tzv. „dobu udržitelnosti projektu“, povin-
ni dodržovat řadu podmínek, mezi nimiž je 
také minimální výše stočného stanovená pro 
jednotlivé roky. Jsem vděčný všem našim 
občanům, kteří potřebnost tohoto opatření 
chápou a přijímají.

Vladimír Buřt

dvora. A nebude to jediná letošní 
premiéra. V červnu se také poprvé 
dočkáme festivalu Cestou k zámku, 
v rámci něhož se uskuteční 
koncerty Wabiho Daňka a Laca 

Decziho. A letošní pouť přinese 
vedle sobotního programu také 
nedělní setkání pamětníků. Máme 
se na co těšit! Krásné čtení!



Rozhovor s Jiřím Zubrickým
Tentokrát vám přinášíme opravdu silný 
rozhovor. Jeho hlavním hrdinou je totiž 
držitel titulu mistra světa ve vzpírání. Řeč 
je o Jiřím Zubrickém, který prožil dětství 
i dospívání v Horním Jiřetíně.

Jak vzpomínáte na Horní Jiřetín?
Na kamarády a na okolí vzpomínám vel-

mi rád. Bylo mi tam dobře.
Než jste začal zvedat činky, věnoval jste 

se boxu. Jak dlouho jste boxoval?
Začal jsem v osmé třídě a boxu se věno-

val zhruba do druhého ročníku na gymnáziu.
Přinesl vám i box nějaké úspěchy?
Několik medailí přinesl a jako družstvo 

jsme vyhráli i republiku.
Vzpírání k vám tak nějak přišlo náhodou.
Hledal jsem tehdy posilovnu, kam bych 

mohl docházet a posilovat, a našel ji na Me-
ziboří. Jeden kluk tam nadhazoval 95 kilo. 
I já to poprvé zkusil a potom si ještě pět 
kilo přidal. Všimli si mě, naučili mě držet 
činku a už za dva dny jsem bez tréninku 
odjížděl na první závody krajského přeboru 
družstev.  Na závodech si mě vyhlédl trenér 
z Teplic.

To mělo velmi rychlý průběh.
Za tři čtvrtě roku jsem už byl v doroste-

necké reprezentaci a o něco později jsem se 
stal neoficiálním mistrem světa. Nikdo mi 

tehdy nevěřil, že se vzpírání věnuju necelý 
rok.

A oficiálním mistrem světa a Evropy jste 
se stal kdy?

V roce 1984. To už jsem soutěžil za ju-
niory.

Kolik jste zvedl nejvíce?
242,5 kg.
To je opravdu hodně. Posunula se nějak 

výrazně hranice možností ve vzpírání? Zve-
dá se dnes více?

Nijak výrazně ne.
Jak dlouho jste reprezentoval ČR?
Do roku 1997. Pak jsem byl odejit.
Z jakého důvodu?
Jako jediný jsem poukázal na nešvary 

vzpěračského svazu a hlavně jednoho kon-
krétního mocipána. Byl tam problém s fi-
nancemi.

Neuvažoval jste o tom, že byste se tomuto 
sportu věnoval jako trenér?

Neuvažoval. Nevyhovovaly mi vztahy, 
které tam panovaly. Nehledě na to, že jsem 
chtěl pomoci tehdy vytvořit vedle centrály 
i našeho klubu ještě další tréninková středis-
ka, která by byla líhní talentů. V Praze moc 
talentů nevyrůstá. Tak těžkému sportu se 
mládež moc věnovat nechce, jsou lákavější 
aktivity než bezbřehá dřina… Z toho nako-
nec bohužel sešlo, i když by na to finance 

byly a vedení teh-
dy bylo nadšené, 
jaká bude budouc-
nost tohoto sportu. 
Překazil jsem ně-
komu jeho vlastní 
kšefty a obecný 
prospěch musel 
stranou. I já. Je to 
velká škoda. Ne 
moje, mně je da-
leko lépe než teh-
dy. Ale pro sport. 
Dnes bychom díky 

tomu mohli mít už druhou nebo třetí gene-
raci vzpěračů.

Jak tedy hodnotíte tuto sportovní disci-
plínu v současnosti?

U nás bohužel skomírá. Jedná se pouze 
o výraznější jednotlivce.

Kolik jste si jako mistr světa vydělal? Do-
stávali jste za výraznější úspěchy odměny?

Byly velké odměny. (smích) Za mistrov-
ství světa, Evropy, světový a evropský rekord 
jsem dostal dohromady 8 500 Kčs. A můj plat 
byl, až jsem začal vydělávat sportem, 3 300 
Kčs. A byla i nabídka emigrovat. To bych měl 
násobky v markách toho, co u nás v korunách. 
Jenže jsem nikdy nemyslel jen na sebe, ale 
představil jsem si, jak mým blízkým režim 
ztrpčí život tady u nás. Nějak jsem nemohl…

Tak to opravdu nebylo moc peněz. Kaž-
dopádně činky jste opustil a nyní se ve svém 
bydlišti na Lounsku věnujete svému hotelu 
pro psy. Kolik máte pokojů?

Abych se o všechny dobře postaral, tak 
mám jen malinkatý hotel. Ubytovat mohu 
najednou tak deset nebo dvanáct psů. Ale 
někdy si je beru i přímo domů.

Jaký byl nejnáročnější psí host? Nebo 
nejnáročnější majitel psa?

Někteří si navymýšlí hodně, ale snažím 
se vyhovět. Psím hostům udělám i bifteky, 
pokud si to jejich „páníček“ přeje.

Na jak dlouho psy ubytováváte? Máte 
nějaký limit?

Nemám. Měl jsem tu jednoho i doživot-
ně. To když jeho majitel odjížděl pracovně 
do Ruska a nakonec tam zůstal s tím, že 
platil po celou dobu pejskovi ubytování. Ji-
nak ta délka ubytování je různá – dva dny, 
týden nebo několik měsíců.

13. 5. chystáme v Horním Jiřetíně setkání 
pamětníků, hostů a samozřejmě i obyvatel 
Horního Jiřetína a Černic. Nepřijedete se 
podívat?

Pokud to půjde, přijedu moc rád.
Jiří Beneš

www.vzpirani.cz (zubricky) foto: Jiří Beneš



Fotbalové jaro 
v plném proudu
Naši fotbalisté i v uplynulém měsíci vyběhli 
na jarní trávník. „A-tým“ se představil na 
hřišti Vilémova, „béčko“, dorostenci i žáci 
hráli doma a starší přípravka zajížděla do 
Března nedaleko Chomutova. Dnes se za 
jejich výkony z posledního víkendu ohléd-
neme alespoň výsledkově.

VICTORIA TIP Krajský přebor dospělých:
22. 4. 2017 SK STAP-TRATEC Vilémov 
1 : 0 Tělovýchovná jednota Sokol Horní 
Jiřetín, z.s.

Sdružený okresní přebor mužů – skupina 
východ:
23. 4. 2017 TJ Sokol Horní Jiřetín „B“ 7 : 1 
TJ Rozvoj Polerady

I. třída staršího dorostu – sk. B:
22. 4. 2017 TJ Sokol Horní Jiřetín 2 : 1 FK 
Slavoj Žatec

Sdružený okresní přebor starších žáků:
22. 4. 2017 TJ Sokol Horní Jiřetín 10 : 5 TJ 
Jiskra Kovářská

Sdružený okresní přebor starších 
přípravek:
22. 4. 2017 TJ Sokol Březno 7 : 4 TJ Sokol 
Horní Jiřetín

Marek Moudrý

OMG Horní Jiřetín
Zatím 8 závodů, jedna taneční soutěž a na 
kontě mají naše gymnastky 33 medailí 
a tři poháry.

18. 3. 2017 – Závody v  Jablonci nad 
Nisou

Účast 145 závodnic z Čech. Za náš oddíl 
odjelo 12 závodnic.

Výsledky: 2krát zlato, 1krát stříbro, 1krát 
bramborová

Celkem 3 medaile.
25. 3. 2017 – Závody v Chomutově
Účast 131 závodnic ze severních Čech. 

Za náš oddíl odjelo 31 závodnic.
Výsledky: 2krát zlato, 3krát stříbro, 1krát 

bronz
Celkem 6 medailí.
1. 4. 2017 – Závody v Rumburku
Účast 111 závodnic z Čech. Za náš oddíl 

odjelo 13 závodnic.
Výsledky: 2krát zlato, 1krát stříbro, 1krát 

bronz
Celkem 4 medaile.
2. 4. 2017 – Závody v Mariánských 

Lázních
Účast 123 závodnic z Čech. Za náš oddíl 

odjelo 19 závodnic.
Výsledky: 1krát zlato, 3krát bronz, 1krát 

bramborová
Celkem 4 medaile.

8. 4. 2017 – Závody na Meziboří
Účast 144 závodnic ze severních Čech. 

Za náš oddíl odjelo 39 závodnic.
Výsledky: 2krát zlato, 2krát stříbro, 1krát 

bronz, 3krát bramborová
Celkem 5 medailí.
9. 4. 2017 – Závody na Meziboří
Účast 124 závodnic z Čech. Za náš oddíl 

odjelo 13 závodnic.
Výsledky: 2krát zlato, 2krát stříbro, 2krát 

bronz
Celkem 6 medailí.
22. 4. 2017 – Závody v Chomutově
Účast 96 závodnic ze severních Čech. Za 

náš oddíl odjelo 7 závodnic.
Výsledky: 1krát stříbro, 1krát bronz
Celkem 2 medaile.
22. 4. 2017 – Taneční soutěž v Horním 

Jiřetíně
Účast 260 tanečníku z Čech. Za náš oddíl 

soutěžilo 22 gymnastek.
Výsledky: 2krát zlato, 1krát stříbro
Celkem 3 poháry.
23. 4. 2017 – Závody v Chomutově
Účast 178 závodnic z Čech, Moravy 

a Polska. Za náš oddíl odjelo 14 závodnic.
Výsledky: 1krát zlato, 2krát stříbro
Celkem 3 medaile.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Velikonoční závod pro všechny věkové 
kategorie si všichni užili. Zaběhat si přišli 
malí, větší i největší.

JSDH_zpráva 
o činnosti
 1. 4. Údržba techniky
 1. 4. Likvidace nebezpečného hmyzu
 3. 4. Cvičení ve vyprošťování zavalených 

osob v Litvínově
 11. 4. Požár komínu v H. J.
 20. 4. Požár kontejneru na sběrném dvoře 

v H. J.
 20. 4. Požár komínu v H. J.

Foto: www.hasicihornijiretin.cz



V úterý 25. 4. se žáci naší školy zapojili do 
Plavecké štafety základních škol. Jako 
každý rok se akce konala v plaveckém 
bazénu v Litvínově. 15 dětí z 1.stupně 
spolu s p. učitelkou  zdolalo co nejrych-
leji 25 m a výsledný čas stačil na krásné 
2. místo z celkem 8 zúčastněných škol.

Žáci 2. stupně už plavali 50 m. A opět 
jsme stáli na „bedně“, nejen díky výkonům 
našich plavkyň Martiny Kšonžekové a Jany 
Seilerové, ale i dalších, kteří byli ochotni 
školu reprezentovat. Za to jim děkuji. Jen 
o pár vteřin nám unikla stříbrná medaile, 
ale i s 3.místem jsem v konkurenci 7 škol 
velmi spokojená.

Lenka Dubnová
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
V pondělí 24. 4. při příležitosti symbolické-
ho celosvětového svátku naší planety Den 
Země, který se v naší republice slaví od roku 
1990, se žáci z naší školy  pustili do úklidu 
nepořádku a černých skládek po celé obci od 
severu k jihu a od západu k východu. Ukli-
dili jsme si kolem školy, hřbitova, dětských 
hřišť v Jiřetíně i v Černicích a vyčistili jsme 
některé černé skládky. Našlo se mnoho sta-
vebního odpadu, který někdo bez rozpaků 
vysypal do lesa a k rybníku. „Šikovní“ 
motoristé vědí, že se má auto na zimu a na 
léto přezout, jen zapomněli, že pneumatiky 
nepatří do roští ani do potoka. Neuvěřitel-
né množství odpadků po sobě zanecháváme 
v každé uličce, parku a podél cest. Za všech-
ny, kdo v tento den uklízeli Horní Jiřetín 
a Černice, prosíme: „Ať je toho příští rok 
méně! Horní Jiřetín není odpadkový koš!“

Za ZŠ Horní Jiřetín Jaroslav Čejka

ZŠ a MŠ Horní Jiřetín

Noc s Andersenem  
v Horním Jiřetíně
V pátek 31. 3. vypukla již po sedmnácté 
akce na podporu dětského čtenářství – 
nocování s Andersenem. I naše škola se 
opět připojila. V 18 hodin se vybraní 
žáci sešli ve školní knihovně, kde se 
nejprve zabydleli a nachystali si svá 
místečka na spaní. Pak následoval ve-
čer plný četby, her, zábavy, úkolů a povídá-
ní. Nechyběla tradiční stezka odvahy a sa-
mozřejmě i večeře, připravená v naší cvičné 
kuchyňce. Večer byl zasvěcen primárnímu 
tématu – 180 let od napsání pohádky Han-
se Christiana Andersena Císařovy nové 
šaty – a sekundárním tématem byl časopis 
Čtyřlístek a jeho hlavní hrdinové. Ráno po 
úklidu jsme se rozešli do svých domovů, 
plni zážitků, nových poznatků a zkušeností.

Za ZŠ M. Koptová

Zápis do první třídy
Ve dnech 5. a 6. dubna proběhl v ZŠ a MŠ 
v Horním Jiřetíně  zápis prvňáčku na školní 
rok 2017/2018. Celkem přišlo k zápisu 23 
dětí. Paní učitelky pro budoucí prvňáčky 
připravily několik úkolů, které děti velmi 
dobře plnily. Za svou snahu pak dostaly 
malé odměny a sluníčkovou medaili na 
důkaz toho, že prošly zápisem. Oba dva 
dny probíhaly v dobré a usměvavé atmo-
sféře. Na budoucí prvňáčky se už moc 
těšíme.

M. Šnorová

První jarní den vyjeli žáci 2. stupně 
ZŠ v Horním Jiřetíně do Prahy na výstavu 
Body The Exhibition.

Zde měli možnost vidět stovky exponátů 
a utvořit si komplexní představu o stavbě 
lidského těla a o způsobu jeho fungová-
ní. Galerie byly doplněny velkoplošnými 
obrazovkami s 3D animacemi a doku-
menty. Viděli jsme i přesné zobrazení ná-
sledků civilizačních chorob, od černých 
plic kuřáka až po orgány napadené rako-
vinou. Pro žáky i nás dospělé to byl silný 
zážitek.

Lenka Dubnová

Keramika v ŠD
Středeční březnové 
deštivé odpoledne se 
sešli rodiče s dětmi ve 
školní družině na „Jar-
ním keramickém tvo-
ření“. Téměř dvacítka 
malých i velkých šikulů 
se pustila s chutí do prá-
ce. Společnými silami 
vytvářeli kočičky, šnečky, 

sluníčka, motýly a další 
jarní motivy. 
Za hojnou účast 

patří velký dík 
hlavně rodičům, 

kteří jsou ochotni 
věnovat volný čas 

svým dětem.
Akce se zúčastnilo 

11 dětí a 8 rodičů.
Za ŠD Irma Vaňkováfoto: ZŠ a MŠ Horní Jiřetín



Ve středu odpoledne 12. dubna se sešly děti 
ze školní družiny se svými rodiči u pokračo-
vání „Jarního tvoření keramiky“. Děti si při-
šly dokončit svá výtvarná díla. Kysličníkem 
pracovali rodiče, glazurami děti. Všichni se 
těšíme, jak budou hotové výrobky po vypá-
lení v peci vypadat.

Zúčastnilo se 12 dětí + 8 rodičů
Za ŠD Irma Vaňková

10. 4. se tři žáci ze ZŠ v Horním Jiřetíně 
zúčastnili ve Středisku volné času v Mos-
tě 51. ročníku okresního kola Biologické 
olympiády kategorie D – žáci 7. třídy skon-
čily: P. Duben na 10. místě, E. Tonová na 14. 
místě a D. Voves na 17. místě. Za přípravu 
žáků patří dík p. učitelce Mgr. L. Dubnové.

Za ZŠ Irma Vaňková
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Ve středu 29. 3. 2017 proběhlo ve Středisku 
volného času v Mostě okresní kolo přehlíd-
ky dětských sólových recitátorů s postupem 
na krajskou postupovou přehlídku Dětská 
scéna 2017.

Ve středisku se sešla téměř stovka ma-
lých i velkých recitátorů, kteří byli rozděleni 
do čtyř kategorií. V 1. kategorii žáků 2. a 3. 
tříd reprezentovali ZŠ a MŠ Horní Jiřetín E. 
Hubáčková a P. Frlaus ze 3. třídy, v 2. kate-
gorii žáků 4. a 5. tříd V. Štancová z 5. třídy, 
ve 3. kategorii žáků 6. a 7. tříd S. Slavíková 
a A. Sigmundová ze 6. třídy. 4. kategorie 
neměla z naší školy zastoupení.

Přes velkou snahu všech zúčastněných 
se nepodařilo ve velké konkurenci získat 
žádné ocenění. Přesto žákům patří pochvala 
za vzornou reprezentaci školy.

Irma Vaňková

Projekt – Finanční gramotnost
Ve středu 8. 3. 2017 proběhl ve všech 
třídách v ZŠ a MŠ v Horním Jiřetí-
ně  dvouhodinový projekt Finanční 
gramotnost.

Žáci 1. stupně si osvojili pojmy – 
mince, bankovka, kreditní karta, 
hotovost, půjčka, splátka, rodinný 
rozpočet, příjmy, výdaje, splátka, úrok 
a další. Ve třídách se nakupovalo, platilo 
a utrácelo při hrách na obchod. Žáci vy-
užili interaktivní tabuli k vyhledávání in-
formací o kurzech cizích měn, vymýšleli 
slovní úlohy, tvořili osobní a rodinné roz-
počty. Projekt zakončili pracovními listy 
nebo výrobou vlastních bankovek a mincí.

Žáci na 2. stupni se seznámili s bankov-
kami a osobnostmi na nich zobrazenými, 
s bezpečnostními a ochrannými prvky 
bankovek, hledali výhody a nevýho-
dy bezhotovostních plateb, seznámili 
se s pojmy hypotéka, leasing, příjmy 
a rodinný rozpočet. Počítali ceny, kam 
zahrnovali náklady zboží, DPH a vy-
počítávali různé druhy úvěrů. Někteří 
žáci se vypravili nakupovat do obcho-
du, jiní zhlédli poučné video z cyklu 
Nezkreslená věda nebo prověřovali 
znalosti v oblasti platebních metod a sle-
vových portálů pomocí pracovních listů.

Za ZŠ Irma Vaňková

Zpráva z klubu seniorů
Klub seniorů v Horním Jiřetíně si zatím stále 
plní vše, co si naplánoval. Každý rok jezdí-
me na jarní výstavu Zahrada Čech do Lito-
měřic na nákupy všeho možného pro zvele-
bení našich zahrádek. Letos jsme tento výlet 
ukončili návštěvou zámku Libochovice, kde 
je vše hodno obdivu, ale i zde je vidět potře-
ba velké finanční pomoci. Kdo nechtěl do 
zámku, prohlédl si zahrady i město. Rádi 
se zúčastňujeme jarní zábavy pro seniory 
v Citadele. Ani letos jsme nemohli chybět, 

a nejenže jsem se výborně bavili, musíme se 
pochlubit i tím, že jsme obhájili loňské první 
místo v tradiční vědomostní soutěži – máme 
radost. Kdo neměl naplánovanou návštěvu 
či jinou činnost na Velikonoční neděli, jel 
si zahrát bowling do Chomutova, diplomy 
za umístění předá předsedkyně klubu paní 
Kolářová 10. 5. V KD. Už nyní se těšíme 
na další akce!

Evža Stříteská
Foto: Klub seniorů Horní Jiřetín



U pošty nám zmizela telefonní budka. Její čas se zřejmě naplnil, podobně jako 
mnoha jiným budkám po celé ČR. Připomeňme si tento fenomén v krátkém 
ohlédnutí se za historií telefonních budek.

Historie telefonních budek
V roce 1876 uskutečnil Alexander Graham 
Bell první telefonní hovor. V té době jen 
z místnosti do místnosti. Jeho objev se začal 
rychle šířit po celém světě. V roce 1881 pro-
běhl první telefonický hovor na území Čech, 
tehdy ještě v rámci Rakousko-Uherska. Šlo 
o komunikaci v dole v Ledvicích, mezi 
správní budovou hnědouhelného dolu a dva 
kilometry vzdáleným nádražím v Duchcově. 
Poté následovala první telefonní ústředna, 
která překvapivě nebyla v Praze, ale v Ústí 
nad Labem a měla sto účastníků. Kvalita 
hovoru byla úzce spojena s drátem tenkým 
dva milimetry a dlouhým dvacet kilometrů. 
V roce 1888 byla vybudována první mezi-
městská linka. O rok později dostala Praha 
spojení i s Vídní, jakožto hlavním městem 
monarchie. V roce 1896 bylo naše hlavní 
město připojeno i na evropskou telefonní síť. 
Soukromý telefon byl ale stále věcí poměrně 
drahou, proto se ujala myšlenka veřejných 
telefonních automatů. Z těch se posléze staly 
právě telefonní budky, které se v Praze obje-
vily poprvé v roce 1911. Jak se vlastně lidé 
do telefonu ohlašovali? Dnes běžné „Prosím“ 
se začalo používat až v roce 1918 na návrh 
ředitele pražské telefonní ústředny Jiřího 
Felixe. První, co tehdy mohl posluchač ve 
sluchátku slyšet, bylo zvučné „Ha hej“. A to 
i navzdory skutečnosti, že klasické „Haló“ 
bylo známé již mnoho let a poprvé ho použil 

již Bellův asistent James Tessider. Posuňme 
se do období první republiky. Telefonní bud-
ky již nejsou výjimečnou atrakcí a existují 
v provedení dřevěně hranatém a v celoskle-
něném, které bylo elegantně oblé. Za zmínku 
stojí fakt, že již tehdy byly veřejné telefonní 
ústředny využívány k marketingu a mohli jste 
na nich najít plakáty s reklamním sdělením.

Telefonní budky zažívaly zlatou éru ve 
dvou různých obdobích. Nejprve to bylo 
v období Československé socialistické re-

Fakta a milníky 
telefonování

 ● 14. února 1876 A. G. Bell podává patent 
na telefon s číslem 174 465

 ● 10. dubna 1881 první český telefonní 
hovor ze správní budovy dolu Richarda 
Hartmana na nádraží v Duchcově

 ● říjen 1881 historicky první koncesi na te-
lefonní služby v českých zemích získala 
společnost Palacký a spol.

 ● 1911 v Praze se objevují první telefonní 
budky

 ● 1996 EuroTel (dnes Telefónica O2) 
spouští mobilní síť GSM

 ● 2000 Počet aktivních SIM karet poprvé 
překonal počet pevných telefonních linek

Koncem dubna proběhl v kulturním domě 
druhý ročník soutěže O JIŘETÍNSKOU 
ŠTOLU. Zájem o tuto akci je obrovský 
a důkazem může být na 260 zúčastněných 
tanečníků a tanečnic z profesionální i vol-
nočasové kategorie.

Soutěžící měli možnost účastnit se sou-
těže ve skupině nebo i jednotlivě. Bezchyb-
nou atmosféru doplnila i dvě představení. 
První se představila Jiřetínská partička se 
svou adaptací Mrazíka, druhým mimosou-
těžním vystoupením byl originální tanec 

O JIŘETÍNSKOU ŠTOLU – PODRUHÉ!
divadla SchachTa. Oba výstupy si právem 
vysloužily bouřlivý potlesk.

Nutno říci, že čtyřčlenná porota to při 
takovém množství talentovaných účastníků 
neměla jednoduché. Hned pro několik me-
dailí, pohárů, plaket i štol si přišly i členky 
místní taneční skupiny Los Gatos, která spo-
lu s městem akci připravovala. Jiřetínských 
štol se rozdalo přes dvě desítky, a tak za re-
dakci všem výhercům gratulujeme a těšíme 
se na další ročník!

Radek Vrábel

Foto: Jiří Beneš

Velikonoční výtvarná díla 
zaplnila kulturní dům 

diskotékou a kreativními 
dílničkami, v nichž si děti 
vyráběly různé dekorace.

Foto: Jiří Beneš

publiky, tehdy zejména kvůli nedostateč-
nému počtu a kapacitě telefonních ústředen. 
Na přidělení telefonu do svých bytů tehdy 
museli lidé čekat řadu let. Druhý vrchol na-
stal po polovině 90. let minulého století, kdy 
vzrostl počet veřejných telefonních automa-
tů v republice až na přibližně 30 tisíc. Na za-
čátku roku 2007 bylo v České republice více 
než 25 tisíc veřejných telefonních automatů, 
z toho jich na každý okres vycházelo kolem 
tří stovek. Po deseti letech jich na Mostecku 
zbylo podle Zlatých stránek několik kusů. 
Hlavním důvodem, proč budky z ulic mizí, 
je neefektivnost jejich další údržby. Dle dat 
z Telefónicy O2, která veřejné telefonní 
budky provozuje, nejvíce lidé z budek volají 
do mobilních sítí. Jen pět procent volajících 
vytáčí pevné sítě a například na tísňové lin-
ky nebo do zahraničí míří jen tři procenta 
hovorů. Lucie Dandová

DEN MATEK
* * * * * *

10. 5. / 16 hodin / 
KULTURNÍ DŮM

* * * * * *
Tradičně 

budeme slavit 
výstupy 

našich spolků.



Stavění májky 
a pálení 
čarodějnic
Jakoby zakrytý rouškou tajemna zůstává pů-
vod této zajímavé jarní tradice. Máje nebo 
také májka by měla být symbolem propo-
jení přírody a města. Nejčastěji se jedná 
o kmen jehličnanu zbavený po celé délce 
kůry, s ponechanou špičkou, případně se na 
holý kmen připevňovala špička jiného stro-
mu, která byla zdobena barevnými fáborky 
a stužkami a typicky je na májce zavěšen 
ozdobný věnec. Podle tradice symbolizuje 
májka ducha lesa nebo přírody všeobecně 
a má tak zajistit spojení a harmonii mezi 
lidmi a přírodou.

Stavění májek však není výsadou pouze 
českých zemí. Objevuje se v mírně pozmě-
něných variantách prakticky po celé Evropě. 
Tradice stavění májek tak znají např. oby-
vatelé Skandinávie nebo Ruska. V jiných 
zemích splývá s tradicí tzv. pálení čaro-
dějnic. Tato tradice má naopak svůj původ 
v sousedním Německu, kde se „čarodějnice“ 
slaví jako připomínka čarodějnických sletů 
na kopci Brocken v pohoří Harc. Němci ho-
voří o tzv. Valpuržině noci, která je pojme-
nována po nejznámější německé čarodějnici 
Valpurze.

Pálení čarodějnic, a s tím související 
stavění májky, má svou tradici také u nás 
v Horním Jiřetíně. Z rozhovorů s pamětní-
ky vyplynulo, že se májka v našem městě 
nestavěla vždy a ne vždy na stejném místě. 
Dlouhou dobu byla májka umisťována na 
prostranství před restaurací U Karbanů, ale 
před několika lety byla obnovena tradice 
dlouhodobá a májka se tak vrátila na místo, 
kde v dřívějších dobách stávala nejčastěji, 
a to před kulturní dům.

Další tradicí spojenou se stavěním máj-
ky je její střežení před muži ze sousedních 
vesnic. Na noc byla vždy ustavena hlídka, 
která měla za úkol májku hlídat právě před 
zástupci okolních vesnic. Pokud se nepo-
vedlo májku před vetřelci uhlídat a byla 
pokácena, znamenalo to pro obec, která 
o májku přišla, obrovské ponížení a ostudu 
na několik let dopředu. Pamětníci tak dnes 
rádi vzpomínají na špičkování s obyvate-
li z tehdejších Albrechtic, kteří měli často 
zálusk na černickou májku, nebo na dolno-
jiřetínské muže, kteří se zase nejednou po-
kusili porazit májku naši hornojiřetínskou. 
Nezapomeňte, že i tento rok se můžete na 
stavění májky sami podílet. Stačí dorazit na 
její vztyčení  právě před kulturní dům v Hor-
ním Jiřetíně.

Marek Moudrý

Za památkami v Horním Jiřetíně 
a blízkého okolí
Na úpatí Krušných hor, severozápadně 
nad obcí Černice (mezi zaniklou obcí Al-
brechtice a Černicemi) se nachází zbytky 
středověké památky, poměrně rozlehlého 
Albrechtického hradu.

Albrechtický hrad byl dlouho považován za 
neznámý, až ke konci druhé poloviny 20. sto-
letí bylo zjištěno, že jeho „neznámost“ vznikla 
až s odsunem německého obyvatelstva. Po 
dlouhý čas byl hrad rovněž nesprávně nazýván 
Alberk, což je však název původně nedaleko 
se nacházející, dnes již zaniklé, tvrze.

Albrechtický hrad vzniknul zřejmě ko-
lem poloviny 13. století, jeho existence 
neměla dlouhého trvání a zaniknul již po-
čátkem století 15.

Přesto se nejednalo o bezvýznamný 
a maličkatý hrádek. Naopak se jednalo 
o poměrně rozlehlou pevnost s vyspělým 

fortifikačním systémem, která bránila zá-
padní hranici hrabišického panství.

Do dnešních dob se nám z hradu dochova-
ly obranné valy bývalých hradeb, které nám 
napovídají jeho podobu, ale i několik frag-
mentů po válcové věži či palácové zástavby.

Na hrad, respektive na místo, kde stával, se 
dostaneme cestou z Černic. Krátkou cestou od 
černické hospody do kopce kolem černické-
ho hřiště se dostaneme k černickému potoku 
a vydáme se na západ směrem k zámku Je-
zeří (po modré turistické značce). Dojdeme 
k tzv. betonovému převaděči černického po-
toka a vyjdeme na vrchní cestu. Před první 
prudkou zatáčkou na lesní cestě se vydáme 
do kopce doprava a po krátkém výstupu se 
dostaneme před bývalé hradní předhradí.

Tomáš Buřt
Zdroj: Pyšná sídla mocných – Hrady a tvrze na 

Mostecku (Ivan Lehký – Milan Sýkora)
Foto: Milan Sýkora
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Jarní detox šatníku
I když nám to počasí v posledních dnech ne-
připomíná, je jaro. A jaro svádí nejen k očis-
tě organismu, ale i šatníku. Ať už z důvodu 
nepořádku, nebo příliš mnoha věcí, které 
skladujete nebo nestíháte unosit, jaro je 
nejlepším obdobím pro protřídění šatníku.

Zamyslela jsem se nad tím, jak při jarní 
očistě vašeho šatníku trochu pomoci pří rodě.

Co tedy dělat s věcmi, které už nám ne-
slouží?

1. Předávat mladším sourozencům, ka-
marádům, známým – to sice nezní jako kla-
sická ekologická rada jako ,,třiďte odpad 
a neplýtvejte vodou‘‘, avšak i za tyto služby 
je příroda vděčná. To, že už oblečení ne-
slouží vám, neznamená, že nemůže sloužit 
a dělat radost někomu jinému.

2. Recyklujte společně – je jasné, že si 
doma nemůžeme zřídit vlastní recyklační díl-
nu, ale přesto společně recyklovat můžeme. 

Existuje spousta organizací, které vám s tím 
pomůžou. Například velkoobchodní řetězec 
H&M, který od roku 2013 spustil světovou 
iniciativu sběru oblečení. Od té doby se spo-
lečnosti podařilo zrecyklovat 25 tisíc tun ob-
lečení. Za minulý rok bylo celosvětově vybrá-
no 12 tisíc tun oblečení, což odpovídá množ-
ství látky na více než 60 milionů triček. Pro 
představu – recyklace jednoho trička dokáže 
ušetřit až 2 100 litrů vody. Funguje to tak, že 
vy do prodejny přinesete oblečení, partnerská 
společnost jej pak vyzvedne a převeze do nej-
bližší třídírny, kde se shromážděné oblečení 
vytřídí do 350 různých kategorií. Oblečení, 
které lze nosit znovu, se distribuuje do second 
handů či charit po celém světě. Látky z ostat-
ních oděvů slouží k výrobě nového textilního 
zboží nebo se kompletně zrecyklují a vlákna 
z nich se zpracují na zcela nové materiály. 
Případně se oblečení mele a používá ve 
stavebnictví nebo automobilovém průmyslu 
na vyztužování a izolaci. Během toho se nic 

Tip redakce
Měli byste zájem uspořádat v našem 
městě akci, kde bychom si mezi sebou 
vyměnili kousky oblečení, které již ne-
nosíme? Pokud ano, ozvěte se nám na 
redakční e-mail jirikoviny@seznam.cz 
a můžeme společnou akci naplánovat!

nevyhodí a až úplně poslední procento se pálí 
a vytváří se energie.

3. Sběrné kontejnery – tyto kontejnery 
jsou určeny ke sběru použitého textilu, obu-
vi a doplňků, které mohou být dále nošeny 
a využívány. Kontejnery jsou ručně tříděny 
a to, co se dá ještě nosit, pak putuje na cha-
rity či do opět zmiňovaných second handů.

4. Charity, speciální organizace, spol-
ky – kdo chce, hledá způsob. A proto věřte, 
že kdykoliv budete chtít pomoct, šancí je 
spousta. Lucie Dandová

Ptačí budka!
S nástupem jara osiří krmítka a hejna našich 
zimních přátel se rozletí po okolí, aby našli 
vhodné místo k hnízdění. Chcete, aby ales-
poň někteří z nich zůstali ve vaší zahradě? 
V tom případě jste jim měli ovšem nabíd-
nout odpovídající byt!

Ptačí budka může mít nejrůznější tvar 
a velikost, ale v představách většiny z nás je 
to dřevěná krabice s odklápěcí střechou nebo 
stěnou a malým vletovým otvorem vpředu. 

Jak to, že volně žijící pták je ochoten zalo-
žit v takovém lidském výrobku hnízdo? On 
totiž něco podobného hledá, a většinou mar-
ně. Jeho instinkt mu velí obsadit k hnízdění 
nějakou dutinu ve stromě – a to není vůbec 
jednoduché. Zkuste najít v zahradě nebo 
v sadě strom s přirozenou dutinou! To by 
mohl být jen starý nebo nemocný strom, a ten 
tam přece sadař nenechá. A téměř stejné je to 
v lese, i tam rychle ubývá starých vykotla-
ných stromů. Ani ptáci hnízdící v křovinách 
to nemají lehké. Na okrajích polí a v lesích 

je dnes daleko méně křovin než dřív. Lidé 
z málo pochopitelných důvodů odstraňují 
i keře a staré stromy na neobdělávaných strá-

ních. Likvidují přirozená 
místa pro hnízdění ptáků 
a současně vyvěšují de-
sítky a stovky budek, aby 
ptáky zachránili. Není to 
poněkud postavené na 
hlavu? Z hlediska ochra-
ny ptáků je samozřejmě 
významná každá budka, 
která umožní úspěšné vy-
hnízdění nějakého ptáka. 
Ale jestli to takhle půjde 
dál, tak přírodovědcům 
příští generace už ne-
bude dopřáno zažít ten 
okamžik, kdy pátrající 
oči konečně objeví škvíru 
ve větvi, do které každou 
chvíli vklouzne sýkorka 
s potravou v zobáku, ví-
taná pískáním mladých.

Z knihy 
Malá tajemství přírody

! POZOR !
V Horním jiřetíně vzniká kroužek MODELINGU!

Holky a kluci, měli jste někdy sen stát se modelkou/modelem, ale neměli jste kde začít? 

Tak začněte u nás!
Nezáleží na tom, jaké máš míry, důležité je, že máš zájem!

V kroužku se budeme věnovat modelingu, fotomodelingu, tanci a občas i herectví. Budeme pořádat různé akce a 
společně se prorážet na veřejnosti.

Časem bychom se rádi prorazili i jako Agentura!

Výhodou pro vás bude ovšem bohatý šatník, kreativita a chuť něčeho dosáhnout ☺.
Kroužek bude pro děti od 9-16let.
V Kulturním domě Horní Jiřetín
KONKURZ se koná dne: 27. 5. 2017
kde děti dostanou lehké otázky, na které budou odpovídat.
V 16:30.
Informace pro přijaté: Kroužek bude stát měsíčně 300Kč

 ● Přijatí dostanou na místě smlouvu
 ● Bude se konat každé pondělí od 16:30-18:30
 ● Focení bude probíhat jednou za čas. Rodiče budou vždy včas informováni!

Email pro případný kontakt: DreamModelingByAnn@seznam.cz


