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Slovo starosty
Doznívající koronavirová krize připravila 
našemu městu řadu neplánovaných výdajů. 
Jde nejen o přímé náklady spojené s náku-
py dezinfekčních a hygienických potřeb 
pro školu, zdravotnické zařízení, ohrožené 
skupiny obyvatel apod., ale také o výpadky 
příjmů z nájmů od podnikatelů, kteří svou 
činnost provozují v prostorách pronajatých 
městem a kterým jsme alespoň odpuštěním 
nájemného mohli ulehčit nelehké obdo-
bí bez příjmů. Mnohonásobně závažnější 
finanční důsledky by však nastaly, pokud 
by vláda uskutečnila svůj prezentovaný zá-
měr sebrat městům a obcím cca 20 miliard 
korun. Pro mnoho obcí by to znamenalo 
zrušení, nebo v lepším případě dlouhodobé 
odložení realizace investic. Není to klišé, 
když slýcháme, že obce a města hospoda-
ří s veřejnými prostředky nejlépe ze všech 
subjektů veřejné správy. Nyní se zdá, jako 
by obce měly být „trestány“ právě za to, že 

se nezadlužují a že poctivě spoří za účelem 
realizace dlouhodobě plánovaných inves-
tic. Jde přitom o krátkozraké řešení, vždyť 
obce patří k největším investorům a svými 
veřejnými zakázkami významně přispívají 
k ekonomické stabilitě regionů. Společně 
se všemi českými starosty bojujeme i my 
proti avizovaným záměrům vlády a věří-
me, že se tyto nenaplní. Pokud však ano, 
budeme se přesto snažit zrealizovat většinu 
plánovaných investic, na jejichž přípravě 
dlouhodobě pracujeme.

Prakticky všechna města v okolí se roz-
hodla, že nebudou konat letošní městské 
slavnosti, poutě a další kulturně-společen-
ské akce. Ve vedení našeho města jsme 
diskutovali, zda se i my zachováme stejně. 
Nakonec jsme se rozhodli, že naši tradič-
ní pouť spojenou s městskými slavnostmi 
uspořádáme, byť v mírně redukovaném 
rozsahu. Více  informací k tématu najdete 
uvnitř čísla.

Již několik roků pořádá město Horní Ji-

řetín letní prázdninové výlety pro naše ob-
čany, zejména pak pro děti a jejich rodiče 
či prarodiče. Také o tomto tématu proběhla 
krátká diskuze a zvažovala se případná ri-
zika. Převážil zájem pokračovat v této tra-
dici i v letošním létě. Naše pracovnice nyní 
prověřují, které z potenciálních cílů výletů 
budou o prázdninách k dispozici. Vše se 
včas dozvíte na stránkách města i jinými 
komunikačními cestami.

Po několikaměsíční přestávce proběhl 
v našem kostele Nanebevzetí Panny Marie 
další krásný koncert. K provedení svého 
absolventského koncertu na závěr studia 
varhanní hry na konzervatoři pod vedením 
vynikajícího českého varhaníka Přemysla 
Kšici si náš kostel vybral karlovarský var-
haník Martin Matuška. Ten společně se só-
listkou na violu Evou Mokrou a se Scholou 
z chrámu v Karlových Varech – Staré Roli 
předvedl vynikající výkon při interpretaci 
hudby skladatelů 17. až 20. století.

Vladimír Buřt



„Překvapilo mě, kolik je naplánovaných 
akcí, spolků, kroužků i kolik je tu hospod,“ 
říká v rozhovoru Alena Neuwirthová. Vy-
sokoškolská studentka z Benešova, která 
bydlí v současnosti v Praze, se rozhodla 
svou diplomovou práci totiž věnovat prá-
vě Hornímu Jiřetínu. A aby načerpala 
dostatek pramenů, rozhodla se tu několik 
měsíců bydlet. V rozhovoru prozradila, 
která místa si oblíbila nebo jak ji přijali 
obyvatelé Horního Jiřetína a Černic.

Proč jste chtěla věnovat svou diplomovou 
práci právě Hornímu Jiřetínu?

V rámci mého studia mě velmi zajímala 
problematika klimatické krize a jejích příčin, 
a to hlavně těch antropogenních. Jak se člo-
věk podepisuje na stavu naší planety, jak ji 
devastuje a přispívá celkově ke globálnímu 
oteplování. O Horním Jiřetíně jsem slyšela 
jako o obci, která se postavila hnědouhel-
nému lomu a odmítla ustoupit rozšiřující se 
těžbě a vůbec připustit zbourání a přestěho-
vání lidí. S profesorem etnografie (vědecký 
popis individuální lidské společnosti nebo 
situace uvnitř společnosti, pozn. red.) jsme 
přemýšleli, jak diplomku pojmout, protože 
už nějaké práce o Horním Jiřetíně napsané 
byly, a navrhl mi, abych to pojala jako etno-
grafický terénní výzkum a přestěhovala se 
do Horního Jiřetína na minimálně 3 měsíce. 
Šlo o to poznat, jak se lidem na drsném seve-
ru Čech v bezprostřední blízkosti těžbě uhlí 
a chemičky žije a jestli ještě cítí nejistotu 
z možného zbourání.

Ve své práci se tedy věnujete přírodě 
i lidem?

Cílem mé diplomové práce na začátku 
bylo lokální porozumění životu v blízkosti 
lomu a nejistotě z budoucnosti a utváření 
představy o klimatické změně. Čím déle 
jsem ale v Jiřetíně byla, tak mi docházelo, 
že svou práci chci zaměřit i jiným směrem. 
Zjistila jsem totiž, že nejistotu z přestěho-
vání lidé necítí, a chtěla jsem se tak věnovat 
spíš tomu, jak se v Horním Jiřetíně žije teď, 
když už jsou limity těžby pevně nastaveny 
a neměly by se nikam posunout nebo zrušit. 
Takže na to, jak se HJ oklepal, kulturně ožil 
a jak se tu teď utváří společenský život obce.

Jaký byl váš první den v Horním Jiřetíně?
Když jsem byla v Horním Jiřetíně úpl-

ně poprvé, tak byla zima a pršelo a Jiřetín 
vypadal prázdně a smutně. Když jsem pak 
ale odjížděla, ukázala se pod Jezeřím duha 
a já si řekla, že to je dobré znamení. Pama-
tuji si, jak jsem poprvé přijela oficiálně už 
i s taškami a všemi věcmi k nastěhování 18. 
listopadu. Hned v tom týdnu se stalo mnoho 
věcí. V úterý jsem šla s paní knihovnicí do 
knihovny, bavila se s dětmi a seznámila se 
s místostarostou Jirkou Benešem, což bylo 
pro mě později velmi důležité, neboť mi 
dal možnost zúčastnit se všech organizo-
vaných akcí, podílet se na jejich přípravách 
a seznámil mě se zajímavými lidmi. Ve čtvr-
tek jsem pak šla na zasedání zastupitelstva 
a po něm i na pivo hned se starostou Vladi-
mírem Buřtem, místostarostou a zastupite-
lem Radkem Vrábelem.

Kde jste bydlela a jak dlouho?
V plánu jsem tu měla strávit tři měsíce. 

I když to na začátku vypadalo jako hodně 
dlouhá doba, nakonec jsem zůstala až do 
půlky dubna, takže z toho bylo měsíců pět. 
Na mé letáky, že sháním bydlení, se ozva-
la hned druhý den místní knihovnice paní 
Jarmila Křížová, která viděla můj inzerát na 
zastávce autobusu. Zavolala mi, domluvily 
jsme se na schůzce a byla ruka v rukávě. Ani 
jsem ze začátku moc nedoufala, že najdu by-
dlení tak rychle a přímo v Horním Jiřetíně. 
U paní Křížové jsem měla svůj pokojíček 
a měla se tam moc dobře.

Jak vás přijali místní?
Bylo mi jasné, že se lidé budou ptát, co 

tam vlastně dělám. Doufala jsem, že mě vez-
mou v pohodě. Všichni, se kterými jsem se 
seznámila a bavila, byli moc hodní, chovali 
se přátelsky, byli ochotní si se mnou povídat 
o tom, co v Horním Jiřetíně dělají, i o sobě. 
Prostě mě přijali všichni bez výjimky moc 
dobře, a tím mi pomohli se cítit v novém 
prostředí dobře.

Co vás nejvíce překvapilo?
Představovala jsem si Horní Jiřetín trochu 

jinak, myslela jsem, že bude těžké se dostat 
mezi lidi, že nebude moc co dělat a bude 
těžké sehnat informace pro svou práci. Ale 
překvapilo mě, jak mě místní vzali mezi 
sebe, chtěli se se mnou bavit a pomohli mi 
získat informace, které jsem potřebovala. 
Nečekala jsem, že to bude v Jiřetíně tak žít, 
že společenský a kulturní život bude tak na-
bouchaný. Překvapilo mě, kolik je napláno-
vaných akcí, spolků, kroužků i kolik je tu 
hospod. Že v okolí HJ je spousta zajímavých 
míst, kam do přírody, na vyhlídku, na zá-
mek, kempovat, rybařit atd. Poznala jsem 
hodně ekologicky smýšlejících lidí. V Ji-
říkovinách se našel pokaždé článek nebo 
nějaké informace o udržitelnějším způso-
bu života. Pak mi také přišlo, že místní už 
prostě považují obrovský lom a chemičku 

jako součást místa, kde žijí, a nepřemýšlejí 
o odstěhování, protože jsou tu spokojení.

Zapojovala jste se do společenského ži-
vota?

Do společenského života jsem se snažila 
zapojovat hned od začátku. Začalo to zmíně-
nou knihovnou, kam jsem pak chodila dost 
často a hrála s dětmi prší. To se pak stalo 
takovou každotýdenní náplní a mě to bavilo. 
Byla jsem na zasedáních zastupitelstva, 
navštívila skoro všechny hospody, chodila 
nakupovat k Vietnamci i do Coopu, na jógu, 
a hlavně jsem se zúčastňovala všech napláno-
vaných akcí, ať to bylo zpívání v kostele, roz-
svícení vánočního stromku, mikulášská nadíl-
ka, retroparty, novoroční ohňostroj, výstavy, 
ples města, nebo masopustní průvod. Pořád se 
něco dělo. První větší akcí pro mě byla právě 
mikulášská nadílka v Černicích, kde jsem byla 
za anděla a ráda na to vzpomínám.

Stihla jste vše, co jste měla v plánu?
Mám cca 80 stránek svého terénního 

deníku, hodně zajímavých dokumentů od 
paní Křížové i od ostatních, kteří mi ochotně 
materiály půjčili, v telefonu stovky fotek 
míst, přírody i vzpomínek na některé akce 
a udělala jsem několik rozhovorů. Je pravda, 
že koronavirus a celkově karanténa mi ke 
konci mého pobytu trochu ztížily práci, pro-
tože se všechno zavřelo a akce se odložily. 
Díky tomu jsem ale mohla vidět HJ z jiného 
pohledu, bez všeho toho dění, a zvýraznila 
se tak důležitost akcí a společenského živo-
ta, který v té době musel ustoupit do pozadí.

Jaké místo vás nejvíce zaujalo?
Nejvíce mě zaujal výhled nad zámkem 

Jezeří. Když jsem tam byla poprvé, nevě-
řila jsem svým očím, jak je lom ohromně 
obrovský, kolik místa zabírá. Chemička, 
jak je dost blízko, jak je veliká a v noci září 
do okolí. Na vlastní oči je to prostě jiné 
než z fotek a bylo to opravdu dechberoucí. 
Zaujal mě i zámek Jezeří, jak se hrdě tyčil 
nad šachtou. Škoda jen, že jsem se nepo-
dívala dovnitř, ale to mám v plánu ještě 

Rozhovor s Alenou Neuwirthovou



napravit, stejně jako se podívat na Čertovu 
kapli. Pak se mi moc líbila T. O. Neznámá, 
vede tam hezká cesta a je to super místo na 
přespání v přírodě.

Jak s odstupem na pobyt v Horním Jiřetí-
ně vzpomínáte?

Byla to paráda. Přijde mi, že těch pět mě-
síců uteklo jako voda a já toho hodně zažila. 
Ze začátku mi přišlo šílené se odstěhovat 
prostě někam na tak dlouho kvůli diplomce, 

ale zpětně mám pocit, že jsem díky tomu 
získala nejen podklady pro diplomku, ale 
i něco sama pro sebe. Zjistila jsem, že není 
dobré dát na první pocity, že člověk musí 
poznat to prostředí a lidi, zapojit se do spo-
lečenského života a že v menším městě to 
jde nejlíp. Vzpomínám ráda, jak všechno 
parádně klaplo, kolik lidí jsem poznala a jak 
moc jsem se tam zabydlela. Měla jsem velké 
štěstí na lidi, které jsem poznala a díky kte-

rým jsem se začlenila do života obce. Nej-
víc jsem vděčná paní Křížové, že jsem u ní 
mohla bydlet, že se o mě moc hezky starala 
a předávala kontakty i informace. Skamará-
dila jsem se za tu dobu s hodně lidmi a těm 
všem moc děkuji, protože mi můj pobyt 
dost zpříjemnili. Ráda se do Horního Jiřetí-
na budu vracet a byla by rozhodně škoda 
podobně jedinečná města bourat kvůli uhlí.

Jiří Beneš

Nejmenší gymnastky z Oddílu moderní 
gymnastiky Horní Jiřetín namalovaly pro 
babičky a dědečky z Domova sociálních 
služeb Litvínov v době karantény obrázky. 
Domovu a jeho klientům je donesla předsed-
kyně oddílu Renáta Smoláková. Dědečkům 
i babičkám udělaly obrázky velikou radost.

bas
Foto: OMG Horní Jiřetín

Výrečkové
V Horním Jiřetíně vznikl pionýrský oddíl 
Výrečkové Horní Jiřetín. Další z mnoha 
spolků, které již v Horním Jiřetíně i Čer-
nicích existují, si klade za cíl především 
rozhýbat děti. „Základnu oddílu máme 
v Horním Jiřetíně, akce budeme připravo-
vat v okolí Horního Jiřetína, ale chystáme 

i výlety. Oddíl je veden zkušenými a kva-
lifikovanými vedoucími,“ okomentoval za 
Výrečky Ondřej Nedvěd s tím, že oddíl je 
pro všechny děti od 3 do 18 let. První setkání 
již mají děti za sebou. Přišlo jich na ně hned 
třináct. „Nábor členů je stále otevřen a rádi 
přivítáme i další zájemce,“ dodal Nedvěd. 
V těchto dnech také vedoucí oddílu chystají 
příměstský tábor. Další informace najdou 

zájemci ve facebookové skupině Výrečkové 
Horní Jiřetín.

Tel. 776013637 – Ondřej Nedvěd
Tel. 776754185 – Radka Nedvědová Ku-

riljaková
bas

Foto: Ondřej Nedvěd



Naše základní škola v Horním Jiřetíně zača-
la od 11. května připravovat zájemce z řad 
deváťáků na přijímací zkoušky na střední 
školy. V pondělí nastoupilo 7 přihlášených 
žáků, a to z celkového počtu 16. Všichni 
se v pondělí 8. června zúčastní přijímacích 
zkoušek. Někteří žáci zůstali doma a nadále 
se vzdělávají na dálku. Příprava na přijímací 
zkoušky probíhá vždy v úterý a ve čtvrtek, 
a to z předmětů český jazyk a matematika. 
Vzhledem k mimořádným opatřením byl zá-
věrečný školní rok i pro deváťáky zcela výji-
mečný – musel se zrušit jak školní ples, tak 
i plánovaný kurz na vodě. Pro ty, kteří budou 
mít zájem, jsme se rozhodli uskutečnit tradič-
ní slavnostní předání vysvědčení a ukončení 
školního roku pro 9. třídu na Jezeří.

V pondělí 25. května nastoupili žáci 1. 
stupně. V porovnání s ostatními školami Lit-
vínovska byl zájem o vzdělávací a zájmo-
vé aktivity velký. Celkem se přihlásilo 60 
žáků z celkového počtu 110. Utvořili jsme 5 
vzdělávacích dopoledních skupin, z čehož 2 
zájmové skupiny fungují i odpoledne do 16 
hodin. Pro větší efektivitu jsme zvolili, jako 
jedna z mála škol, zachování skupin dle roč-
níků. Učitelé prvního stupně nezůstali doma, 
ale starají se o žáky, kteří chodí do školy, 
a zároveň s tím se věnují i žákům, kteří zůstali 
doma, a vzdělávají je na dálku. Výuku se sna-

Škola v době pandemie
žíme propojovat, a tak naši učitelé „vysílají“ 
online ze svých tříd, a propojují tak vzájemně 
žáky ve škole i doma. Stejným způsobem 
probíhají i vzdělávací aktivity u anglického 
jazyka na 1. stupni. Jediná paní učitelka, 
která musela zůstat doma, se pak připojuje 
několikrát týdně do třídy a žáky vyučuje přes 
interaktivní tabuli. Cílem je, aby žáci měli 
po návratu domů úkoly splněné a odlehčili 
jsme tak rodičům. Všem patří za veškeré úsilí 
a snahu, kterou vynaložili i v tomto pro nás 
náročném období, velké díky.

Všichni učitelé 2. stupně vedou dál dis-
tanční studium. Již od začátku se nám po-
dařilo velmi dobře nastavit systém zadávání 
úkolů, projektů a dalších prací, a to prostřed-
nictvím školního informačního systému 
EduPage. Na začátku dubna jsme pak při-
dali online výuku přes prostředí Office 365 
a díky MS Teams se mohou žáci a vyučující 
setkávat a vidět online. Tato výuka probíhá 
pravidelně a od žáků a rodičů máme velmi 
dobrou zpětnou vazbu. Pro ty, kteří nedis-
ponují technickými prostředky a nemohou 
se zúčastnit, škola od prvních dní uzavření 
běžné výuky poskytuje tištěné verze výuko-
vých materiálů a pracovních listů. Žáci a ro-
diče mají možnost si tyto materiály ve škole 
vyzvednout a následně odevzdat vyplněné.

Od 8. června budou umožněny žákům 

2. stupně konzultační a socializační aktivi-
ty ve škole. Zájem projevila asi 1/3 z nich. 
Nepůjde o klasickou výuku podle rozvrhu. 
Žáci budou mít možnost s jednotlivými uči-
teli probrat a zkonzultovat vše, co potřebují 
nebo čemu nerozumí, a setkat se po delší 
době nejen s učiteli, ale i se spolužáky.

Školní jídelna je opětovně v provozu od 
25. května a vaří jak pro mateřskou školu, tak 
pro školu základní. Žáci i sem musí docházet 
v neměnných skupinách, které jsou vytvo-
řeny ve škole, a dodržovat určená pravidla.

Škola disponuje dostatečným množstvím 
dezinfekčního materiálu, který zčásti 
zakoupila a zčásti dostala darem. U vchodu 
a na chodbách jsou v obou budovách umístěny 
bezdotykové stojany s dezinfekčními 
prostředky, které získala škola od města 
Horní Jiřetín a za které velmi děkujeme.

Jsem velmi ráda za přístup převážné vět-
šiny učitelů, neboť i přes počáteční váhání 
a nejistotu se k distanční výuce postavili 
čelem, s vervou a chutí. Neustále se zdoko-
nalujeme v nových věcech a především v IT 
oblasti. A tak, i když jsme se všichni ocitli 
poprvé v situaci, kterou nikdo nepamatuje, 
se domnívám, že škola i školka pandemii 
zvládají dobře. Věřím, že i závěr školního 
roku proběhne bez problémů a poté si všichni 
ve zdraví užijí zasloužené prázdniny.

Klára Křivánková
Foto: ZŠ a MŠ Horní Jiřetín

Městská policie Litvínov_kontakty
Pokud voláte z pevné linky: 156
Pokud z mobilu: 737 523 523
Operační dozorčí: 720 511 252
Karel Šefl (pouze přes den): 725 062 430



Jezeří se v roce 2021 objeví na aršíku Čes-
ké pošty spolu s tématem Hornická krajina 
Krušnohoří jako součást UNESCO. Před-
stavení obou poštovních známek možná 
doprovodí unikátní operní dílo. Zámek by 
tak mohl zažít další historickou premiéru.

Zdi pohádkového zámku na úpatí Kruš-
ných hor byly svědky prvního uvedení Beet-
hovenovy 3. symfonie Eroica či Haydnova 
oratoria Stvoření.

V rámci dlouhodobé spolupráce mezi ini-
ciátorem poštovní propagace zámku, kterým 
je Českojiřetínský spolek (vydavatel Kruš-
nohorských novin), a teplickým souborem 
Collegium hortense vznikla myšlenka na 
další společnou aktivitu.

Představení poštovní známky Jezeří by měla doprovodit opera
Trautzlova umělecká společnost, která 

soubor Collegium hortense zastřešuje, chys-
tá obnovené uvedení téměř 200 let staré 
opery Der Bergmönch (podle pověsti o ta-
jemném vládci Krušných hor, který je před-
obrazem Krakonoše). Autorem hudebního 
příběhu o hornících, přírodě a mytických 
stvořeních tajemného Krušnohoří je teplic-
ký purkmistr Josef Wolfram (1789–1839). 
Opera byla poprvé uvedena v roce 1826. 
Dočkala se mnoha repríz na předních ev-
ropských scénách. Nejúspěšnější bylo pro-
vedení v Berlíně roku 1828 při oslavách 
narozenin pruského krále.

Umělecký vedoucí teplického hudebního 
souboru Jan Zástěra je dirigentem Hudby 

Hradní stráže Pražského hradu. V listopa-
du 2019 řídil hudební doprovod národní 
pouti do Říma. Collegium hortense před 
několika lety oživilo např. oratorium Saul 
od oseckého cisterciáka Jakoba Trautz-
la. Toto dílo Collegium hortense provedlo 
v Rechenbergu v září 2019 v rámci II. sym-
bolického propojení Moldavské a Frei-
berské dráhy.

Jak Trautzlova umělecká společnost, tak 
Českojiřetínský spolek oslaví v roce 2021 
„decennium“, tedy desetiletí své existence. 
Další společná akce by měla být jedním z vr-
cholů oslav kulatého jubilea obou spolků.

Redakce Krušnohorský novin  
(redakčně kráceno)

Počasí v dubnu bylo mimořádně nádherné, 
snad i díky koronakrizi jsme měli čas hledět 
na nebe jasné, slunečné, bez mraků! V květ-
nu už to bohužel nebylo tak zřetelné.

Vylepšil jsem svůj amatérský dalekohled 
o další prvek, abych mohl sledovat krásné 
a zajímavé objekty, a zaměřil jsem se na 
několik hvězdokup a hlavně na planety.

Jistě si každý všiml nejjasnější „hvěz-
dy“ na západě, krátce po západu Slunce. 
Venuše dosahovala svých nejjasnější dní. 
V  druhé polovině dubna ji pak doplňoval 
Měsíc.

Ovšem nejzajímavější sestavu Marsu, 
Saturnu a Jupitera můžeme vidět ve 4 hodiny 
ráno na východě. Vyžaduje to sice nastavení 
brzkého budíčku, ale věřte, že to stojí za to. 
V květnu už Mars je pod obzorem, takže je 
nepozorovatelný.

Možná jste zaregistrovali, že se k Zemi 
blíží 3 komety. C/2019 Y1 (ATLAS) měla 
být nejjasnější a po dlouhé době zase kometa 
viditelná pouhým okem. Maximum viditel-
nosti mělo nastat v květnu. Už v polovině 
dubna jsem ji vyhlížel, ale bohužel, kome-
ta se rozpadla a ze seznamu komet roku si 
ji můžeme vyškrtnout. A – jako kdyby se 
komety domluvily – C/2017 T2 (SWAN) 
v průběhu května ztrácela svou jasnost a zdá 
se, že se rovněž rozpadla.

22. dubna startovala už 7. raketa Falcon 
X s další várkou 60 satelitů STARLINK, 
které za pár let budou šířit internet po celé 

Hvězdné nebe v dubnu a květnu 2020
zeměkouli. Vzhledem k tomu, že bylo jas-
no a že Falcon X startuje z Floridy směr 
Evropa/ČR, měli jsme možnost vidět hned 
první průlet 7. balíku Starlinku i na našem 
večerním nebi. Třetí start této rakety jsem 
měl možnost sledovat i osobně. Byl to pro 
mne ohromující zážitek.

Každá raketa vynese do výšky 500 až 
1500 km na oběžnou dráhu kolem Země 
60 satelitů. Jednotlivé satelity se hned 
po vynesení postupně oddělují a tvoří na 
nebi „ vláček“. Tento výraz se už zažil 
i celosvětově.

Na konci května ta samá raketa Falcon 
X vynesla na oběžnou dráhu dva astronau-
ty, kteří se následující den spojili s ISS – 
vesmírnou kosmickou stanicí. Start rakety 
a průlet nad ČR byl obdobný, bohužel, kvůli 
oblačnosti jsem ji neviděl.

No, a aby nebyla nuda, v polovině dubna 

Země prolétala kolem meteoritického roje 
Lyridy, které zážitek doplnily o celkem in-
tenzivní frekvenci padajících hvězd.

Hádanka: Co je to za objekt?

Miroslav Bartko

„Ano. Můžeme! Ale vzhledem ke stále 
se měnící situaci kolem koronavirové 
krize jsme tentokrát vypustili celodenní 
program a připravují se „pouze“ večerní 
koncerty. Na letošním hudebním programu 
se objeví i známá kapela BUTY. Koncerty 

u kulturního domu začnou tradičně v 17 
hodin. Nepřijdeme ani o program v areálu 
u chovatelů s dechovkou nebo retroparty. 
Podrobnější info přinesou nadcházející 
městské listy,“ okomentoval za město 

Jiří Beneš.

Můžeme se těšit na městské slavnosti a pouť?



Městské informační středisko v Horním 
Jiřetíně každým rokem získává do svých 
prostor nové a zajímavé zájmové předměty. 
Díky novým mapám, které zobrazují samot-
ný Horní Jiřetín a Černice, jejich nejbližší 
okolí a celý region Krušných hor, tak máte 
možnost si v klidu vytipovat výlet na víkend 
pro celou rodinu. Během letošní sezony 
máte mimo jiné příležitost zakoupit si novou 
fotografickou knihu Mostecko z nebe, ale 
také obnovené periodikum Krušnohorské 
noviny nebo nové limitované porcelánové 
hrnky s erbem města se sv. Jiřím. Vedle tu-
ristických známek, vizitek, magnetů, štítků 
a samolepek můžete zakoupit například 
trička, porcelánové zvonečky, historické 
brožury zobrazující Horní Jiřetín v minu-
losti nebo mnoho různých již zaniklých obcí, 

INFOCENTRUM HORNÍ JIŘETÍN A ČERNICE
včetně starého města Mostu. Dále nabízíme 
nejrůznější předměty pod hlavičkou truck-
trialového týmu Horní Jiřetín, jako jsou mi-
kiny, čepice, trička, hrnky a šátky. Prostory 
městského turistického střediska zdobí také 
stálá expozice současné umělecké fotografie 
zachycující Horní Jiřetín a Černice a život 
v něm. Možnost nahlédnout do historie na-
bízí také historická expozice fotek přibli-
žujících zájemcům významné osobnosti, 
které lokalitu dříve navštívily. Pro turisty 
i místní může být zajímavá také autorská 
série fotografických pohlednic zachycují-
cí nejvýznamnější pamětihodnosti města, 
jeho nejbližší okolí a mnoho dalšího. Tyto 
autorské pohlednice jsou k dostání pouze 
v informačním středisku pro Horní Jiřetín 
a Černice.

INFOCENTRUM  
HORNÍ JIŘETÍN A ČERNICE
NA ADRESE HAVLÍKOVA 49,  
VEDLE BANKOMATU ČSOB

STANDARDNÍ OTEVÍRACÍ DOBA 
PLATNÁ OD KVĚTNA DO ZÁŘÍ 2020

PO: ZAVŘENO
ÚT: 13:00–16:00
ST: 11:00–16:00
ČT: 11:00–16:00
PÁ: 11:00–16:00
SO: 11:00–16:00
NE: 11:00–16:00

DUBEN A ŘÍJEN
POUZE VÍKENDY

TIP NA VÍKEND:
vydejte se na výlet po stopách pokladu 
sv. Jiří
Netradiční turistický průvodce Tripper pro 
celou rodinu vás poutavou formou přesvěd-
čí, že ty největší poklady naleznete doma.

Průvodce vám představí Horní Jiřetín 
originálním způsobem, zabaví vaši mysl 
i potomky a nakonec získáte i neprodejný 
artefakt do sbírky.

Doba výletu je 90–120 minut.
TRIPPER je k dostání v městském info-

centru za dotovanou cenu 49 Kč.
Radek Vrábel

Foto: Ibra Ibrahimovič

Sv. Vavřinec
Socha sv. Vavřince byla zrestaurována 

v roce 2016. Její stav před obnovou byl 
žalostný, ale výsledek restaurátorského zá-
sahu sochaře Radomila Šolce je vynikající 
a plastika nyní na svém odvěkém stanovišti 
doslova září. U sochy sv. Vavřince se běžně 
uvádí rok vzniku 1762, avšak podle restau-
rátora jde nepochybně o dílo, které je ještě 
o pár desítek let starší. Sv. Vavřinec pochá-
zel ze Španělska (tehdejší římské provincii 
Hispánie) a získal náboženské vzdělání od 
arcidiákona Sixta v Římě. Ten se stal poz-
ději papežem a Vavřince ustanovil diáko-
nem (jáhen, pomocný duchovní). Též se 
stal zodpovědným za spravování chrámové 
pokladny a za péči o chudé. Za perzekuce 
doby císaře Valeriána v roce 258 ze-
mřelo velké množství kněží a biskupů. 
Jednou z prvních obětí pronásledová-
ní byl Sixtus II. Legenda citovaná sv. 

Ambrožem říká, že Vavřinec následo-
val papeže na jeho cestě k popravě, kde 
údajně prohlásil: „Kam jdeš, můj drahý 
otče, bez svého syna? Kam spěcháš, 
svatý knězi, bez svého diákona? Před-
tím jsi nikdy nepředstoupil před oltář 
bez svého služebníka, a nyní tak chceš 
učinit beze mne?“ Papež mu údajně od-
pověděl: „Do tří dnů mě budeš násle-
dovat.“

Svatý Vavřinec byl podle legendy 
umučen na železném roštu nad horkým 
uhlím. Je patronem archivářů, jáhnů, chu-
dých, správců majetku, kuchařů, sklenářů, 
hasičů, duší v očistci; Španělska, města 
Říma a Florencie. Jeho svátek 10. srpna 
je slaven po celém katolickém světě.

bas
Zdroj: catholica.cz

Foto: Ibra Ibrahimovič

Upozornění
Upozorňujeme občany Horního Jiřetí-
na a Černic, že místní poplatek ze psů 
pro rok 2020 je splatný nejpozději do 
30. 6. 2020.
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Na území naší země se nachází tisíce pomní-
ků a památníků věnovaných padlým vojá-
kům, připomínkám významných osobností či 
událostí. Většinou jsou tak spojeny se životy 
lidí. V daleko menší míře jsou pomníky vě-
novány zvířatům, přesto jeden takový máme 
i my v blízkosti našich domovů. Nachází se 
nepříliš daleko nad zámkem Jezeří a je vě-
nován události ze 4. 8. 1852. V tento den 
byla úderem blesku zabita dvojice statných 
jelenů – jeden desaterák, druhý osmerák. Pa-

Netradiční památník
mátku smrti této dvojice připomíná kamen-
ný pomník s německy psaným nápisem: Na 
tomto místě, pod více než dvě stě roků starou 
jedlí, byli 4. srpna 1852 okolo dvanácté hodi-
ny polední zabiti paprskem blesku DVA JE-
LENI, jeden s deseti výrůstky, druhý s osmi. 
Pomník nechal vybudovat roudnický kníže 
Mořic, tehdejší vladař domu Lobkowiczů 
a majitel zámku Jezeří.

Tomáš Buřt
Foto: Tomáš Buřt

25. 5. byla zahájena návštěvnická sezóna 
na zámku Jezeří. I hrady a zámky se muse-
ly přizpůsobit současné složité situaci. Na 
Jezeří tak byl nejdříve otevřen pouze okruh 
bez průvodce. Tento okruh se ale dočkal 
velkých změn. Byl rozšířen téměř na celé 
spodní patro zámku, takže návštěvníci mají 
možnost si sami dle svého tempa prohléd-
nout kromě například dosavadní stříbrnice, 
sklepení a Hlavního nádvoří nově i zámec-
kou kapli nebo Audienční sál. Okruh je do-
provázen texty s historií zámku a informa-
cemi ke každé z místností, takže o výklad 
návštěvníci ani tak nepřicházejí.

Během června se otevře v omezeném 
provozu také hlavní okruh zámeckých in-
teriérů s průvodcem. Vzhledem k tomu, 

Zahájení sezóny na zámku Jezeří
že některé místnosti byly z tohoto okruhu 
přesunuty do okruhu bez průvodce, byly 
i k hlavnímu okruhu přidány nově zpřístup-
něné místnosti. Poprvé od otevření zámku 
(vyjma kastelánských prohlídek) je tak mož-
no se podívat do knížecí jídelny a pánského 
salónku, který byl přístupný pouze během 
Oživlých strašidel. Můžete se ale těšit na 
návštěvu a výzdobu floristů, která se koná 
pravidelně v září. Do dnešní doby byly míst-
nosti bez podlahy, během karantény došlo 
k jejich rekonstrukci. V místnostech se in-
stalují nové expozice.

Vlivem nemožnosti dlouhodobějšího 
plánování v současné situaci byly ovšem 
zrušeny na zámku všechny akce. Měly 
se konat letní koncerty i Oživlá strašidla, 

ovšem ze zřejmých důvodů zůstane letos 
sezóna bez větších kulturních akcí. Jak ale 
můžete vidět, správa zámku využívá nabytý 
čas a energii k práci na okruzích a renova-
cích.

Skvělou zprávou je také novina, že se 
zámek letos objeví na poštovní známce!

Pokud se budete chtít přijít podívat na 
zmíněné novinky na zámku, sledujte prosím 
webové stránky www.zamek-jezeri.cz pro 
aktuální informace ohledně termínů ote-
vření hlavního okruhu a dalších záleži-
tostí spojených se současnou situací. Na 
okruh bez průvodce i procházku zámeckou 
 zahradou ale samozřejmě můžete vyrazit 
již nyní.

Hana Krejčová ml.

„Přípravy na další sezonu na koupališti jsou 
v plném proudu. Vstupné zůstává 150 Kč, 
pro členy hornojiřetínských a černických 
spolků je zdarma. Opravujeme zázemí, 
chystáme volejbalové hřiště a další. Letos 
se také plně zprovozní filtrace. Na koupališti 
máme nové nájemníky, dvě kozy. Jmenují se 
Diablo a Líza a už se moc těší na návštěv-
níky. Nejbližší akcí na koupališti budou 
Hurá prázdniny 27. 6., které připravujeme 
společně s městem. Začátkem července pak 

Lukáš Maráz, správce koupaliště
všechny zveme na letní retrotábor pro do-
spělé. V rámci tábora se mohou lidé těšit na 
všechno, na co byli zvyklí jako malí, včetně 
rozcviček, budíčku, služeb, her a soutěží. 
Netradiční tábor se uskuteční 2.–5. 7. Cena 
za osobu je 1200 Kč. Budou v ní započítány 
snídaně, obědy, večeře a nealko nápoje. Stan 
vlastní. Pro další informace a případnou re-
zervaci místa volejte na 776 051 701. Moc 
se na vás všechny těšíme!“

Foto: Lukáš Maráz

Dobrou noc s pohádkou
I po ukončení nouzového stavu nekon-
čí pohádky na dobrou noc. Malí i vel-
cí se na ně mohou nově těšit v neděli, 
pondělí a ve středu. Pohádkové příbě-
hy se čtou v rámci živých vysílání na 
Facebooku ve skupině Horní Jiřetín 
kulturní vždy od 20 hodin.

bas

Koncert v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie přilákal začátkem června desítky 
lidí. Varhanní koncert Martina Matuš-
ky, který doprovázela viola Evy Mokré 
a Schola chrámu Nanebevstoupení Páně 
ve Staré Roli, přinesl díla Johanna Se-
bastiana Bacha, Felixe Mendelssohna-
-Bartholdyho nebo Bedřicha Antonína 
Wiedermanna.

Foto: Jiří Beneš
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OČKOVÁNÍ PSŮ 
   

V HORNÍM JIŘETÍNĚ 

KDY:  25.06.2020 

KDE:  HORNÍ JIŘETÍN -  „u chovatelů“  

                              Mostecká ulice č.p. 37 

V KOLIK: 17.00 hod . 

CENA : 120,- Kč (očkování proti vzteklině) 

 

V ČERNICÍCH 

KDY:  25.06.2020 

KDE:  ČERNICE -  U hostince „Jezeří“ 

V KOLIK: 18.30 hod. 

CENA : 120,- Kč (očkování proti vzteklině) 

 


