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Slovo starosty
Po několika letech příprav a odkladů se ko-
nečně podařilo obnovit chodník mezi Čer-
nicemi a Horním Jiřetínem. Nový, pohodlný 
povrch tak opět umožňuje plnohodnotné 
používání chodníku nejen místními, ale 
i návštěvníky našeho města a okolí a nepo-
chybně přispěje k vyšší bezpečnosti chodců, 
kteří již nebudou muset využívat souběžnou 
silnici. Pro ještě vyšší míru bezpečnosti by-
chom rádi vbrzku dořešili a dokončili také 
osvětlení tohoto chodníku.

V únoru roku 2017 jsme podali do IROP 
žádost o dotaci na půdní vestavbu učeben 
v horní budově naší školy. Po více jak roční 
odmlce schvalovacího orgánu již nikdo ne-
očekával, že by naší žádosti mohlo být vyho-
věno. Nyní, tedy celých 16 měsíců od podání 
žádosti, jsme však dostali informaci, že nám 

dotace přidělena bude. Čeká nás tak nejen 
vyhlášení otevřené soutěže na zhotovitele 
stavby, ale také jednání s poskytovatelem 
dotace o prodloužení lhůty k dokončení díla. 
Původně požadovaný termín červen 2019 
je totiž vzhledem k průtahům se schvalová-
ním dotace a lhůtám dle zákona o zadávání 
veřejných zakázek téměř jistě nereálný. Po-
kud se však podaří všechny tyto peripetie 
zvládnout, bude mít naše škola podstatně 
vylepšené podmínky pro výuku, díky výta-
hu bude plně bezbariérová a díky vnějšímu 
požárnímu schodišti i bezpečnější.

Na začátku prázdnin bude dokončena 
obnova hřiště v blízkosti černického hos-
tince. Bude zde zcela nový umělý sportovní 
povrch, nové obrubníky, zadlážděné plochy 
a přístupové schody a v neposlední řadě 
také zcela nové oplocení a hrazení. Během 

léta pak bude ještě přivedeno napájení pro 
večerní osvětlení.

Již v průběhu rekonstrukce objektu čp. 
49, v němž se dnes nachází ordinace prak-
tického a zubního lékaře, prodejna COOP, 
kadeřnictví a infocentrum, byl stavebně 
připraven také prostor pro instalaci banko-
matu. S nabídkou místa jsme v uplynulých 
letech oslovili řadu bank, avšak jednání byla 
neúspěšná. Až nyní se podařilo dohodnout 
se zástupci ČSOB. O prázdninách by měla 
probíhat montáž a v září zahájení provozu 
bankomatu.

V závěru mého příspěvku bych chtěl 
všem našim občanům popřát co nejkrásněj-
ší prožití letních měsíců a speciálně dětem 
nezapomenutelné prázdniny, naplněné co 
nejzajímavějším programem.

Vladimír Buřt

Vážení čtenáři,
oslavujeme sto let první republiky. K různým 
oslavám významného výročí po celé České 
republice se samozřejmě přidají i Horní 
Jiřetín a Černice. Prvorepublikově laděná 

bude například akce na zámku Jezeří 30. 6. 
Toto téma dominuje také městským oslavám 
a pouti, konaným 11. 8. Určitě si originální 
připomínky první republiky nenechejte ujít. 

Více informací naleznete ve vašich městských 
listech. Přejeme vám krásné prázdniny, úžas-
né dovolené a skvělé letní zážitky. Na shle-
danou v září! bas



Atentát a začátek světové války
Záminkou pro vypuknutí první světové vál-
ky se stal atentát na následníka rakouského 
trůnu Františka Ferdinanda d´Este, synovce 
císaře a krále Františka Josefa I. Při atentátu 
v Sarajevu nezemřel jen samotný Ferdinand 
d´Este, ale také jeho manželka Žofie Chot-
ková, která jako potomkyně slavné české 
šlechtické rodiny Chotků trávila své dětství 
na zámku Velké Březno na Ústecku.

Tato první dvě úmrtí předznamenala do 
té doby největší a nejkrvavější konflikt v his-
torii světa, trvající čtyři léta.

Podle odhadů při konfliktu zemřelo ko-
lem 650 tisíc vojáků z řad Čechoslováků 
i Němců.

JAK VZNIKALA REPUBLIKA V ÚSTECKÉM KRAJI

Žofie Chotková s manželem a dětmi 
(zdroj: Wikipedie)

Nový zámek ve Velkém Březně 
(zdroj: Wikipedie)

Československé legie
Už v roce 1914 se v rámci francouzské armá-
dy zformovala rota „Nazdar“, která bojovala 
na západní frontě proti Rakousku-Uhersku. 
Systematické budování legií ale započalo až 
rokem 1917, jejích hlavním politickým strůj-
cem byl Tomáš Garrigue Masaryk. Legie se 
podřizovaly Národní radě československé. 
Legionáři většinou pocházeli z řad Čecho-
slováků žijících v zahraničí nebo z válečných 
zajatců. Nejvýznamnější oddíly dosahovaly 
síly až 60 tisíc mužů. Silné jednotky vzni-
kaly také ve Francii nebo v Itálii. A právě 
nejvyšším velitelem těchto legií byl rodilý 
Ústečan – generál Eduard Kadlec. Důleži-
tou roli v československých legiích zastával 
také rodák z Teplic – Vojtěch Preissig, grafik, 
který tvořil legionářské náborové plakáty. 
Preissig se později stane také členem pro-

Armádní generál  
Eduard Kadlec
(zdroj: valka.cz)

Jeden z plakátů  
Vojtěcha Preissiga
(zdroj: Wikipedie)

Grafik a malíř  
Vojtěch Preissig

(zdroj: Wikipedie)

tinacistického odboje a v roce 1944 umírá 
v koncentračním táboře v Dachau.

Nedostatek potravin v roce 1918
Poslední válečný rok sužoval republiku hlad, 
a to zejména severní část země, kde kvůli 
hornatému území lidé trpěli nedostatkem 
zemědělských produktů. Průmyslová cent-
ra, jako bylo Ústecko, se stala zcela závislá 
na vnějším zásobování. Hladomor tu v roce 
1918 zabil stovky lidí a největší část obětí si 
vyžádal v Děčíně. Zoufalství bylo tak znatel-
né, že došlo i k rabování, a to zejména v Ústí 
a v Teplicích.

Kvůli špatnému rozdělování potravin se 
v Teplicích dokonce hladem vyburcovaní oby-
vatelé snažili zlynčovat tehdejšího starostu.

Jedna ze známých hladových bouří se 
odehrála 16. dubna 1918 v Rumburku. Vešla 
do dějin jako Rumburská vzpoura. Asi tisí-
covka žen a dětí utvořila průvod a za křiku 
hesel jako „Hunger“ a „Brot“, tedy „hlad“ 
a „chléb“, rozbíjela okna a výkladní skříně. 
Dav rozehnali vojáci z Plzně, kteří se chystali 
na frontu.

Často ti samí vojáci se pak připojili 
k vojenské vzpouře, která vznikla strachem 

z dalšího nasazení a také kvůli navrátilcům 
z ruského zajetí. Plán byl spojit se s ostatními 
vojáky a pochodovat na Prahu. Vzpoura ale 
skončila po patnácti hodinách, po bitvě 

u Nového Boru. Dvacet čtyři hlavních 
organizátorů bylo odsouzeno k trestu smrti. 
Poprava byla nakonec vykonána na deseti 
odsouzených.

Poprava organizátorů Rumburské vzpoury u Nového Boru
(zdroj: Wikipedie)



Atentátník v okovech
Student Gavrilo Princip, jeden z pětice aten-
tátníků, byl odsouzen k těžkému žaláři v Te-
rezíně. Princip z pětice odsouzených přežíval 
nejdéle, avšak později trpěl rakovinou kostí, 
která ho dne 28. dubna 1918 také zabila. 
Nejdříve byl pohřben na tajném místě v ne-

Provincie Deutschböhmen
Po vyhlášení samostatné Československé 
republiky v Praze 28. října 1918 se v pohra-
ničních oblastech vyhlásily nezávislost čtyři 
provincie. Největší z nich byla Deutschböh-
men (Německé Čechy) s centrem v Liberci. 
Ta deklarovala příslušnost k německému Ra-
kousku, zbytku rakouského císařství. Budova-

Srbský atentátník 
Gavrilo Princip
(zdroj: Wikipedie)

Mostecko v roce 1918
Mostecko mělo poměrně silnou českou děl-
nickou menšinu, která ale sama nestačila 
k rychlému prosazení moci Československé 
republiky v regionu. Národní výbor se jako 
první v oblasti ustanovil pouze v Komořa-
nech, hned 18. října 1918 jako reakce na vý-
zvu z Prahy. Komořanští obyvatelé se o vzniku 
republiky dozvěděli až několik dní po jejím 
vyhlášení, a to přesně 29. října 1918 z novin.
Mostecko představovalo pro Prahu strate-
gicky významnou oblast kvůli uhlí, a když 
se 24. listopadu pokusila německá posádka 
z Chomutova u Obrnic zabránit převozu 
uhlí do vnitrozemí, znamenalo to začátek 
vojenského zásahu, který byl nevyhnu-
telný. 28.  listopadu se podařilo město ob-
sadit.

Mostecký starosta Josef Herold stál na 
straně provincie Deutschböhmen a jako 
tvůrce její ideje byl zajat. Po propuštění 

označeném hrobě, ale jeden z přítomných 
vojáků z Roudnice si nakreslil plánek, díky 
němuž mohly být v roce 1920 zásluhou také 
starosty terezínského Sokola ostatky exhumo-
vány a předány srbské delegaci. Ta je následně 
převezla do Srbska.

la vlastní armádu a státní správu. Kvůli nedo-
statku potravin a následkům z konce války ale 
nebyla schopná se ubránit postupnému ob-
sazení československým vojskem. V prosinci 
1918 (kdy zároveň Masaryk poprvé vstupuje 
na území Československé republiky už jako 
prezident zvolený v nepřítomnosti) prchají 
příznivci Deutschböhmen do Vídně.

Poslední snahou o prosazení práv českých 
Němců byla mírová konference v Saint-
-Germain v září 1919. Ta ale nevedla 
k očekávanému cíli, následně se vláda 
Deutschböhmen rozpustila a čeští Němci 
se museli pomalu smiřovat s nově vzniklým 
státem.

prchl s ostatními členy vlády provincie do 
Saska.

První pomníky na počest prezidenta Ma-
saryka začaly vznikat už v roce 1918. Jejich 
rozprostření po severních Čechách se zvět-
šovalo zejména ve dvacátých letech až do 
poloviny let třicátých.

Radek Vrábel

Článek čerpá z publikace Vznik republiky 
v Ústeckém kraji, která vznikla jako doplň-
kový materiál k oslavám sta let republiky, vy-
daný Muzeem města Ústí nad Labem v roce 
2018 v nákladu 2 000 výtisků.

Odhalení sochy TGM v Mostě roku 1935
(zdroj: publikace Vznik republiky v Ústeckém kraji)

Městské slavnosti a pouť
Letošní městské oslavy a pouť se ponesou 

v duchu první republiky. Tradičně si rezervo-
valy druhou sobotu a neděli v srpnu. Hlavní 
program se podobně jako v minulých letech 
ukáže v sobotu 11. 8., kdy naplno ožije blízké 
i vzdálenější okolí kulturního domu. Pro-
gram se bude snažit být co nejpestřejší a rád 
by po celý den bavil malé i velké návštěvníky.

Letošní slavnosti připomenou první 
republiku nebo 145. výročí založení sboru 
dobrovolných hasičů v Horním Jiřetíně. 
Sobotní program odstartuje již v dopoled-
ních hodinách a se svou pestrou nabídkou 
se bude snažit zaujmout návštěvníky až do 
nočních hodin. Oslavy letos zakončí vyni-
kající kapela Sto zvířat. Dále se představí 
kapely Deviant, Kohout plaší smrt nebo De-
finitivní Ententýk. Večerní program bude 
zkrášlen také velkolepou videoprojekcí na 
kulturní dům, která projde historií Horního 
Jiřetína a Černic. Malé i velké dále během 
dne čekají výstupy kejklíře, provazochodce 

nebo cirkusu Berto. Netradiční cirkus tak 
trochu naruby přiveze divadelní představení 
plné vtipných etud, pohybových kreací 
a bláznivých situací v podání tří povedených 
klaunů. Prostor před kulturním domem 

rozezní také kramářské písně nebo staročeská 
kapela a další. Nebudou chybět ani četníci, 
medvědář, dechovková kapela, písničkář 
Pepa Štross, kapela Skanzen, retroparty se 
Zdeňkem Lukeslem, dobové stánky nebo 
prvorepubliková módní přehlídka. bas

foto: Jiří Beneš



Historie Černic
V dalším díle seriálu o historii Černic se 
zblízka podíváme na příběh dnešního 
hostince U Jezeří.

Felendův hostinec v Černicích dodnes na-
vštěvují jeho hosté

V černické kronice je celá jedna kapitola 
věnována právě hostinci pana Felendy, který 
ještě dnes v Černicích je a ve kterém můžete 
stejně jako naši předkové nalézt příjemné 
posezení a občerstvení. Dnes je to jediný 
hostinec v obci a znovu zdůrazňujeme, že 
je poslední možností osvěžit se po cestě mezi 
Horním Jiřetínem a Jezeřím.

Pan Adalbert Felenda přišel do Černic 
kolem roku 1864 ze Šumavy. Byl to Čech, 
ale velmi dobře hovořil německy. Otec 
Adalberta Felendy byl obchodníkem s dří-
vím, otec paní Felendové se živil jako dřevo-
rubec a Adalbert Felenda se stal inženýrem 
pozemních staveb a do naší obce ho přivedla 
stavba železniční tratě.

Na trati Podmokly–Chomutov mu byl 
přidělen úsek Horní Litvínov–Jirkov. Podle 
vyprávění staré paní Felendové byli při pří-
chodu do Černic nemajetní. Nejdříve jim byl 
přidělen byt ve Ville Marii v Albrechticích, 
později zakoupili hostinec v Černicích. Vel-
mi se zadlužili, ale po několika letech dluhy 
splatili a své jmění značně rozšířili. Místní 
obyvatelé Felendovým nepřáli. Byli to Češi 
a v obci byly ještě dvě hospody, které pat-
řily německým majitelům. Těm dávali tedy 
místní přednost. Adalbert Felenda však byl 
podnikavý. Využil stavby železnice a přímo 
na pracovišti zřídil kantýnu, kterou pak 
po dostavění úseku používal jako skladiště 
materiálu. Když se stále více občanů Černic 
stávalo zaměstnanci na stavbě železnice, 
zvyšovala se návštěvnost hostince, a tak 
vzrůstaly příjmy rodiny Felendů. Rozšiřoval 
se počet zaměstnanců o čeledíny, služebné 
a další zaměstnance, kteří pracovali na rozsáh-
lém Felendově hospodářství. U hostince byla 
noclehárna, měl mnoho hektarů zemědělské 
půdy, ovocné stromy, mnoho dobytka hově-
zího, vepřového i drůbeže, Felendovi patřily 
pozemky po celé délce nad budovanou tratí 
a pozemky za vsí k jezírkům u Horního Ji-
řetína.

Felenda si uvědomoval, že rozvoj želez-
niční dopravy přinese rychlý konec koňským 
potahům a formanství, a tak místo stájí pro 

koně nechal vybudovat byty, do kterých se 
později nastěhovali Češi vysídlení z Horního 
Jiřetína. V době zvýšeného útlaku Čechů pro-
kázal pan Felenda odvahu i vlastenecké cítění. 
Felendův hostinec byl jedním ze dvou v širo-
kém okolí, kde se nacházel veliký sál. Druhým 
takovým hostincem byl Parkhotel v obci Je-
zeří, který stál pod zámkem Lobkowiczů za 
Albrechticemi ještě po roce 1945. V dobách 
formanské cesty zde bylo neustále rušno, 
před hospodou stávaly potahy a formani se 
občerstvovali před svou mnohdy ještě dlou-
hou cestou. Později se v této hospodě u Fe-
lendů pořádaly plesy, hrála se zde divadelní 
představení, slavily se zde poutě a posvícení, 
Silvestry, prostě bylo zde velmi rušno.

K Felendovu hostinci patřila i noclehár-
na, německy zvaná „herberk“. Byla známá 
po celém okolí. Denně po celý rok se zde 
navečer scházeli pocestní a hledali kde složit 
hlavu. Nebyl to přepychový hotel, ale našli 
jste zde všechno, co v té době bylo k noclehu 
potřeba. V noclehárně stály dřevěné palandy, 
bylo zde teplo, kde se umýt, prostě nocle-
hárna vyhovovala po všech stránkách, jak to 
potvrzovali tehdejší uživatelé. Scházeli se zde 
vandrovníci, vozkové, obchodníci, řemeslní-
ci, ale i pašeráci a mnohdy i lidé se špatnou 
pověstí. Ti všichni, za 50 haléřů za jednu noc, 
zde nacházeli přístřeší. Správce herberku vy-
bral od každého příslušný peníz a současně 
se staral i o pořádek. Je samozřejmé, že vět-
šina lidí, kteří přicházeli na noc, navštívila 
i hostinec, kde si mohli dopřát občerstvení. 

To se řídilo jejich finanční situací. Stávalo se, 
že pocestní zde nechávali i svůj poslední krej-
car. Pro občany Černic byl místní hostinec 
zdrojem informací, neboť pocestní uměli 
vyprávět o věcech, které viděli a zažili. Proto 
také před hostincem pod lipami, ale i u vý-
čepu bylo stále plno a rušno.

Ještě v době po první světové válce byla 
noclehárna navštěvována, ale zájem pomalu 
upadal. V této době se zde stále více soustře-
ďují pašeráci, kteří pašovali přes blízké hra-
nice tabák, cigarety, žvýkací tabák, doutníky, 
ale i cukr a hlavně cukerin (sacharin), někdy 
i různé rybí konzervy. Podstatou „paše“ bylo 
přenést do sousední země výhodné zboží, 
které se zde dalo dobře prodat nebo vyměnit 
za zboží potřebné nebo hledané u nás. Paše-
ráci neměli snadný život, museli často mno-
ho dní a nocí čekat v lese na vhodnou dobu, 
kdy překročit hranice nebo se sejít s pašeráky 
z druhé strany. V Černicích se vypráví, že zde 
„pracoval“ také „pašerácký král“, který však 
nepřespával v noclehárně, ale využil pohos-
tinství sedláků, neboť v noclehárně by jeho 
pobyt nebyl bezpečný.

V době první republiky, okupace i v době 
po roce 1945 se vystřídalo mnoho majitelů 
tohoto bývalého Felendova hostince. Dnes 
nese hostinec název U Jezeří a stále nabízí 
příjemné prostředí, kde se mohou kolem-
jdoucí i místní občerstvit a strávit tu krásné 
chvíle. Jiří Grössl

Čert a Káča 
divadelní pohádka

30. 6. / 14:00
KOUPALIŠTĚ HORNÍ JIŘETÍN

Neckyáda

30. 6. / 15:00
KOUPALIŠTĚ HORNÍ JIŘETÍN

Vlastní plavidlo vítáno!



# KLUB Z V R P S B P+ P-

1. Mostecký FK 30 24 0 6 110:35 72 1 1

2. SK Štětí 30 23 0 7 77:40 66 3 0

3. SK STAP-TRATEC Vilémov 30 20 0 10 62:34 57 3 0

4. TJ Sokol Srbice 30 17 0 13 70:53 53 1 3

5. TJ Spartak Perštejn 30 15 0 15 69:65 46 2 3

6. FK Jílové 30 14 0 16 41:62 44 2 4

7. SK Brná 30 15 0 15 64:68 44 4 3

8. FK Tatran Kadaň 30 14 0 16 70:78 43 2 3

9. SK Baník Modlany 30 15 0 15 57:69 43 2 0

10. TJ Krupka 30 13 0 17 54:61 41 1 3

11. TJ SOKOL H.Jiřetín/FK Litvínov 30 13 0 17 51:70 40 4 5

12. FK Slavoj Žatec 30 13 0 17 54:75 39 1 1

13. FK Litoměřicko B 30 12 0 18 62:77 36 5 5

14. FK Neštěmice 30 11 0 19 58:92 34 2 3

15. FK Bílina 30 12 0 18 57:59 34 3 1

16. FK Jiskra Modrá 30 9 0 21 49:67 28 0 1

Závěrečná tabulka HET Krajského přeboru dospělých

Poslední body byly rozdány
Fotbalová sezóna 2017/2018 je minulostí. 
TJ Sokol Horní Jiřetín / FK Litvínov své po-
slední zápasy neodehrál podle svých před-
stav a umístil se na konečném 11. místě ze 
16. účastníků soutěže. Našim fotbalistům se 
z posledních tří zápasů nepodařilo získat ani 
jeden bod, když podlehli postupně Mostec-
kému FK, Tatranu Kadaň a nakonec i v po-
sledním zápase sezóny domácímu FK Bílina.

Právě v posledním utkání, hraném 16. 
června na hřišti FK Bílina, se nejprve zdálo, 
že by se Jiřetínští nemuseli bát třetí prohry 
v řadě, avšak pověstný gól do šatny ve 44. 
minutě z kopačky Čermáka byl teprve před-
zvěstí velmi nezdařilého druhého poločasu.

Po změně stran brzy navýšil vedení Bílin-
ských Katrenič, a když se v 70. minutě zápasu 
podruhé trefil Čermák, bylo „vymalováno“. 
Stav 3:0 vydržel až do 86. minuty, kdy de-
finitivně zpečetil osud hostí Rokos, a naši 
borci tak odjížděli z Bíliny se čtyřbrankovým 
přídělem. FK Bílina vs. TJ Sokol Horní Jiřetín 
/ FK Litvínov 4:0.

Při pohledu na tabulky je jasné, že mu-
síme zabrat především při venkovních zá-
pasech. V tabulce domácích zápasů jsme se 
umístili na krásném 8. místě, ve statistice 
venkovních zápasů byl však horší už jen 
FK Jiskra Modrá. Bohužel ani hráčské in-
dividuální statistiky nejsou příliš příznivé. 
Nejlepším střelcem našeho mužstva je až na 
celkově 18. místě s 12 vstřelenými brankami 
Jan Kopta, s odstupem čtyř branek pak ná-

sledují na 31. místě se umístivší Lukáš Mi-
kulčík a Ondřej Hlaváček. Ve statistice trestů 
se umístili s jednou červenou a 10 žlutými 
kartami Michal Novotný a Stanislav Flemmr, 
který má na svém kontě žlutých karet dokon-
ce 12, nicméně žádnou červenou.

Mužstvu dospělých tak přejeme rychlé 
oklepání se z nepodařeného závěru ročníku, 
dostatečný odpočinek během léta a úspěšný 
start do nové sezóny. Tak zase na podzim 
sportu zdar a fotbalu zvlášť!

Marek Moudrý





ZŠ a MŠ Horní Jiřetín
V pátek 15. června se v naší mateřské škole 
uskutečnilo velké loučení předškolních dětí, 
protože v září nastupují do základní školy 
a stanou se z nich prvňáčci. Pro rodiče a pra-
rodiče, které si k této příležitosti pozvaly, si 
připravily pestrý program. Právem si zaslou-
žily být pasovány na školáky. Domů si pak 
odnášely pamětní listy, diplomy z plavání, 
pracovní sešity, všechny své výtvarné práce 
a v neposlední řadě i ročenku plnou foto-
grafií kamarádů z MŠ.

Večer se sešly děti znovu v MŠ, tento-
krát bez rodičů. Přinesly si spacáky, ba-
tůžky s osobními věcmi a něco dobrého. 
Na zahradě se dovádělo, hledal se poklad 
a hodovalo se. Děti dostaly pizzu, dort 
a nechybělo ani šampaňské. Ve školce si 
pak poslechly pohádku a uložily se k spán-
ku. Ráno po snídani si ještě chvíli pohrály 
a pak se  rozešly domů. Všem se nám bude 
moc stýskat…

Jitka Laliková

ZŠ Horní Jiřetín  
na dračích lodích na Matyldě
V pátek 8. 6. 2018 se žáci 8. a 9. třídy ZŠ 
a MŠ Horní Jiřetín zúčastnili závodu dračích 
lodí na Matyldě v Mostě. Jednadvacetičlen-
ná posádka včetně bubeníka se vydala na 
trať dlouhou 2 000 metrů, kterou zdolala 
celkem dvakrát. Přestože posádka nevybo-
jovala žádné umístění, hezký slunečný den 
si náramně užila.

Martina Koptová
 

Ochutnávkové koše  
ovoce a zeleniny
V úterý 19. 6. 2018 dorazily do ZŠ a MŠ Hor-
ní Jiřetín Ochutnávkové koše ovoce a zeleni-
ny jako doprovodná akce v rámci projektu 
Ovoce a zelenina do škol od dodavatele 
společnosti Laktea. Koše obsahovaly různé 
známé i neznámé druhy ovoce a zeleniny, 
které rostou u nás i v exotických zemích. 
Jeden koš pro svůj program využila MŠ, je-
den ŠD a ostatní ZŠ. Děti vyhledávaly názvy 
ovoce na internetu, zkoumaly jejich barvu, 
chuť, způsob zpracování a využití. Dětem 
moc chutnalo.

Irma Vaňková

Žáci ZŠ a MŠ Horní Jiřetín 
v německém Plohnu
Ve středu 20. června se 34 žáků školy vy-
dalo společně s p. ředitelkou Křivánkovou 
a p. uč. Johanovou, Kohoutovou a Mikovou 
do zábavního parku Plohn. Autobus nás do-
vezl na místo přesně v 10 hodin, kdy park 
otevíral své brány. Hned po vstupu jsme se 
všichni do jednoho vydali na vodní atrak-
ci – točící gumové kolo v tobogánu pro 8 
osob. Řada z nás si toto s chutí zopakovala, 
a pár jedinců již po zkušenosti další kolo ra-
ději vynechalo. 😊  Následovala menší horská
dráha a projížďka podmořským světem. Pak 
jsme se přesunuli k velké dřevěné horské 
dráze, kam ne všichni šli s nadšením. 
Nicméně pokud strach překonali, pak po 
absolvování jízdy měli ze sebe hodně dobrý 
pocit, „že to dali“, stejně jako paní učitelky, 
kterým se zprvu také nechtělo. Samozřejmě 
atrakce pokračovaly a pokračovaly a každý 
si přišel na své. Poděkování patří žákům za 
chování a statečnost.

Klára Křivánková

Foto: ZŠ a MŠ Horní Jiřetín

První dáma České republiky  
na návštěvě zámku Jezeří
Prezident České republiky Miloš Zeman 
zavítal na třídenní návštěvu do Ústeckého 
kraje, kterou zakončil tiskovou konferencí 
na zámku Jezeří. Na návštěvu zámku zaví-
tala také manželka prezidenta, první dáma 
Ivana Zemanová.

Pro svou návštěvu Jezeří si vyhradila všed-
ní odpoledne druhého dne svého programu, 
který probíhal ve dnech od 19. do 21. června 
2018. Prošla si kromě chystaného třetího ná-
vštěvnického okruhu i běžnou trasu, kterou 
zámek nabízí. Kromě toho, že na Jezeří první 
dáma strávila více času, než který původně 
její protokol předpokládal, byla pohnutou 

historií objektu velmi pozitivně překvapena. 
Kromě historie zámku Jezeří se mluvilo také 
o významných osobnostech, které zámek na-
vštívily po roce 1989, nebo o porevolučním 
stavu státem vlastněné památky. Při odjez-
du se první dáma kastelánce zámku Jezeří 
svěřila s tím, že v ní stavba zanechala „hlu-
boký dojem“. Kromě zámku Jezeří navští-
vila v rámci svého programu i Lesní správu 
Litvínov nebo Domov pro seniory v Mostě, 
kde také dříve v Oblastním muzeu slavnost-
ně zahájila putovní výstavu s názvem Vznik 
republiky v Ústeckém kraji.

Radek Vrábel

Michal Vorlík, trenér
Děkuji hráčům staršího dorostu 
za sezónu 2017/2018. Sice jste 
mi to během sezóny neulehčili, 
ať už svojí tréninkovou „morál-
kou“, nebo nečekanými „konci 
kariéry“. Ovšem tím, co jste 
předvedli v nadstavbové části, 
kdy jste dokázali vyhrát všech-
ny čtyři zápasy, jste to napravili 
a jsem hrdý na to, že jsem byl 
součástí našeho vítězného man-
čaftu.



Přírodní repelenty
S příchodem teplého počasí je třeba za-
čít řešit, jak se co nejlépe ochránit proti 
škůdcům, jako jsou klíšťata, komáři, ovádi 
a další. Kromě klasického očkování, které si 
můžete domluvit u svého praktického léka-
ře, existuje hned několik účinných repelen-
tů zajišťujících alespoň částečnou ochranu 
během procházky, sběru hub nebo pikniku 
na louce. Jsou bez chemie, levné, snadné na 
přípravu, vhodné pro vás, vaše děti nebo 
chlupaté čtyřnohé mazlíčky. Vyzkoušet mů-
žete některý z těchto osvědčených přírod-
ních „lektvarů“.

Repelent proti komárům
Komáři způsobují nepříjemná svědivá kous-
nutí. V některých oblastech, zvláště v blíz-
kosti vody, se jich někdy vyskytuje tolik, že 
je pobyt v daném místě bez repelentu takřka 
nemožný. Proto je třeba si obstarat některý 
z přírodních repelentů, po jejichž aplikaci 
komárům prostě nebudeme vonět.

Alpa repelent
Co potřebujete:

 ● 200ml balení alpy
 ● 30 hřebíčků – koření

Postup:
Do koupené lahvičky alpy naložte všechen 
hřebíček a nechte louhovat alespoň 48 ho-
din, dokud se tekutina nezbarví do hněda. 
Pak proceďte a přelijte do rozstřikovače.

Takto připravený repelent nejenže krásně 
voní, ale je opravdu účinný. Za pár korun 
budeme ochráněni proti dotěrným komá-
rům, kteří si najdou raději jinou oběť.

Citrusový repelent
Co potřebujete:

 ● vodu
 ● citrusy – pomeranče, limety a citrony

Postup:
Je velmi jednoduchý. Povařte litr vody se 
směsí citrusů dle vlastního výběru. Čím více 
ovoce povaříte, tím silnější roztok bude. Pře-
veďte k varu a pak nechte alespoň hodinu 
probublávat na plotně. Poté tekutinu sceďte 
a zázrak je na světě. Takto připravený repe-
lent aplikujeme na prokrvená místa na kůži. 
Uvidíte, že se vám komáři a další bodavý 
hmyz budou obloukem vyhýbat.

Repelent proti klíšťatům
Klíšťata číhající v trávě na svou oběť jsou 
velmi nebezpečná. Jde o přenašeče něko-
lika nebezpečných nemocí, jako je klíšťová 
encefalitida, lymská borelióza, tularémie či 
Q-horečka. Před klíšťaty je proto velmi důle-
žité se chránit. Nejaktivnější jsou při teplém 
a vlhkém počasí a dobře se jim daří nejen 
na loukách a v lesích. Vyrazte do boje proti 
nim s některým z následujících přírodních 
repelentů.

Rozmarýnový repelent
Co potřebujete:

 ● 100 g sušeného nebo 200 g čerstvého roz-
marýnu

 ● 1 lžíci bílého vinného octa
 ● 1 l vody

Postup:
Vodu nalijte do hrnce a přiveďte k varu. 
Poté do horké vody vložte bylinky, krátce 
svařte, odstavte z plotny a nechte vychlad-
nout. Během této fáze se rozmarýn dosta-

tečně vylouhuje a uvolní potřebné aroma-
tické látky a silice. Studený odvar přeceďte 
a na závěr přidejte lžíci octa.

Takto jsme si vyrobili přírodní repelent 
proti klíšťatům, který už jen přelijeme do 
lahvičky s rozprašovačem a uložíme do chlad-
ničky. Před každým výletem do přírody si 
s ním nasprejujeme tělo, zejména tedy nohy, 
které jsou v kontaktu s trávou. Nevynecháme 
ani boty. Tento repelent můžete použít nejen 
na sebe, ale také na své psí miláčky.

Olejový repelent
Co potřebujete:

 ● rostlinný nebo mandlový olej
 ● růžový olej – extrakt z růží
 ● hrnek vody

Postup:
Do lahve nebo rozstřikovače nalijte malé 
množství oleje, přidejte alespoň 20 kapek 
oleje růžového a směs dolijte vodou. Pro-
třepat, nemíchat. :)

Repelent s lecitinem
Co potřebujete:

 ● ¾ sklenice vody
 ● 1 lžičku granulovaného lecitinu
 ● 60 kapek éterických olejů – minimálně tři 
druhy – levandulový, eukalyptový, citro-
nový, cedrový…

Postup:
Do sklenice nalijte horkou vodu (ne vařící), 
přidejte lecitin a míchejte do té doby, než 
se granule zcela rozpustí. Na závěr přidejte 
výběr olejů a protřepejte. Celou směs ucho-
vávejte zavřenou, aby se zbytečně neodpa-
řovalo aroma.

Lucie Benešová

Domácí limonády
Hledáte zdravé osvěžení v teplých dnech? 
Přinášíme 3 recepty na skvělé domácí li-
monády.

Domácí malinovka
Nápoj, v kterém se snoubí voňavá máta 
a ledové maliny.

Budete potřebovat:
 ● 170 g mražených malin
 ● 6 snítek máty
 ● 500 g dřeně z melounu
 ● cukr

Postup:
Do skleničky vložte lístky máty a dvě lžič-
ky cukru. Spolu s odpeckovanou dužinou 
melounu a malin dejte do odšťavňovače. 
Limonádu promíchejte a podávejte s kost-
kou ledu.

Okurková limonáda
Zelenina má velký potenciál.

Budete potřebovat:
 ● 1 salátovou okurku
 ● 2 limetky
 ● 0,5 l sodovky
 ● 2 lžíce třtinového cukru
 ● led

Postup:
Oloupejte okurku a nakrájejte na menší 
kostky, které důkladně rozmixujte na pyré. 
Do takto připravené směsi přilijte 0,5 l so-
dovky a nechte asi 15 minut v lednici odpo-
činout. Před podáváním přelijte přes sítko, 
přidejte limetkovou šťávu a oslaďte třtino-
vým cukrem. Servírujte s ledem a kolečkem 
okurky s limetkou.

Mátové osvěžení
Netradiční chuť, která vás bude bavit.

Budete potřebovat:
 ● 2 lžíce cukru
 ● velkou hrst máty
 ● 4 citrony
 ● vodu
 ● led

Postup:
Vymačkejte všechny citrony a ke šťávě při-
dejte hrst máty. Vše důkladně rozmixujte. 
Zelenou pěnu dejte do skleničky a zalijte 
vodou. Určitě nezapomeňte na led a dozdo-
bit lístkem máty.

Lucie Benešová



Recepty od Brigity
Panna cotta s ovocnou omáčkou
Jednoduchý dezert původem z Itálie, oblasti 
Piemotu s dlouhou tradicí chovu skotu, tedy 
i výroby a zpracování mléčných výrobků.

4–5 porcí

Suroviny:
 ● 10 g plátkové želatiny (nejlépe Dr. Oetker)
 ● 1 vanilkový lusk (lze nahradit 1 lžící vanil-
kové pasty)

 ● 400 g smetany min. 30%
 ● 130 g cukru

Suroviny na ovocnou omáčku:
 ● 15 ks jahod
 ● 150 ml vody
 ● 10 g vanilkového cukru
 ● 10 g solamylu

Postup:
Plátky želatiny namočíme do studené vody. 
Vanilkový lusk podélně rozkrojíme a špičkou 
nože vyškrábneme semínka. Smetanu vlije-
me do rendlíku a přivedeme těsně pod bod 
varu (tzn. bude se z ní kouřit, ale nebude 
bublat), přidáme cukr, vanilková semínka 
a lusk, promícháme a necháme zchladnout 
přibližně na 70–80 stupňů. Ze želatiny vy-
mačkáme přebytečnou vodu a přidáme ke 
smetaně, promícháme a přes jemný cedník 
přelijeme do připravených formiček (např. 
formičky na puding). Necháme odležet min. 
3 hodiny v chladničce.

Ovocná omáčka:
Jahody nebo sezonní ovoce očistíme, nakrá-
jíme na menší kousky, vodu s cukrem a so-
lamylem svaříme na mírném ohni. Přidáme 
ovoce a necháme vychladit, pro lepší chuť je 
vhodné přidat ovocný likér apod.

Vychladlou panna cottu vyklopíme z for-
miček na dezertní talířek, přelijeme ovocnou 
omáčkou a ozdobíme snítkou máty.

TIP: Pokud nemáte formičky na puding, lze 
připravit panna cottu i do skleniček – zde 
stačí použít jen 5 g želatiny.

foto: www.dishmaps.com

Knihovna  
Horní Jiřetín

Vážení čtenáři,
oznamujeme vám, 
že bude knihovna 
v Horním Jiřetíně 
od července 2018 

do poloviny srpna 2018 uzavřena 
(čtenářům se znovu otevře 

14. 8. 2018).
Děkujeme za pochopení!

HURÁ  
PRÁZDNINY

30. 6. / 16:00 
KOUPALIŠTĚ HORNÍ JIŘETÍN
Tradiční přivítání prázdnin 
na koupališti se soutěžemi, 

dětskou diskotékou  
a večerní retroparty  

se Zdeňkem Lukeslem.



Železniční depozitář Národního 
technického muzea v Chomutově

Letní kino:
Koupaliště Koldům v Litvínově nabízí kromě koupání také letní 
filmové promítání a prázdninový program hned od prvního čer-
vencového víkendu. Kromě filmových novinek lze také vidět filmové 
klasiky nebo filmy, které si v minulosti získaly značnou popularitu.

Okénko: Program na červenec 2018
PÁTEK 6. ČERVENCE
21:30 Letní kino: Padesát odstínů svobody 2D | česky | 80 Kč

SOBOTA 7. ČERVENCE
21:30 Letní kino: Pračlověk 2D | česky | 80 Kč

PÁTEK 13. ČERVENCE
21:30 Letní kino: Coco 2D | česky | 80 Kč

SOBOTA 14. ČERVENCE
21:30 Letní kino: Jumanji: Vítejte v džungli! 2D | česky | 80 Kč

PÁTEK 20. ČERVENCE
21:30 Letní kino: Fakjů pane učiteli 3 2D | česky | 80 Kč

SOBOTA 21. ČERVENCE
21:30 Letní kino: Dvě nevěsty a jedna svatba 2D | česky | 80 Kč

PÁTEK 27. ČERVENCE
21:30 Letní kino: Ghost Stories 2D | česky | 80 Kč

SOBOTA 28. ČERVENCE
21:30 Letní kino: Příšerky pod hladinou 2D | česky | 80 Kč

Adresa: Podkrušnohorská 100, 436 00, Litvínov

Kompletní program chystaného letního promítání je dostup‑
ný na stránkách www.citadela‑litvínov.cz.

Botanická zahrada v Teplicích
Letní provoz botanické zahrady začal 1. 5. 
a končit bude 30. 10.

Kromě pondělí je v létě otevřeno každý 
den, vždy od 9:00 do 18:00.

Telefon do pokladny zahrady: (+420) 
417 534 359

Běžné vstupné  
pro dospělou osobu 50 Kč
Děti do 6 let ZDARMA
Děti 7–15 let, senioři,  
studenti 25 Kč
Rodinná vstupenka  
jednorázová  
(2 dospělí a max. 3 děti) 100 Kč

Adresa: Josefa Suka 1388/18, 415 01, Teplice

Další neobyčejný a dostupný způsob, jak 
strávit prázdninové odpoledne s dětmi, je 
návštěva teplické botanické zahrady, která si 
během let 2002 až 2006 prošla novou výstav-
bou. Sbírka obsahuje přes 2 000 vzácných 
druhů květin. Kromě exotické, chráněné 
flóry, která je k vidění jen málokde, se při 
své případné návštěvě můžete těšit i na akvá-
ria s nejrůznějšími druhy sladkovodních, ale 
i mořských živočichů.

Dále je v botanické zahradě k vidění hned 
několik expozic. K vidění jsou orchideje, sub-
tropický skleník, tropický skleník, venkovní 
expozice, xerický skleník a akvária.

okénko: užitečné informace  
(zdroj: botanickateplice.cz)

Tipy na výlet po Krušnohoří
Prázdniny jsou opět tady a léto nabízí velké množství volnočasových aktivit. Odpočinek u bazénu, návštěvu kina při letním 
vánku i sportovní aktivity. Turistika v Krušnohoří každým rokem stoupá a důvodem návštěvnosti nemusí být zdaleka jen 
významné památky.

Pro fanoušky železniční dopravy a obdivo-
vatele parních strojů se nabízí velmi zají-
mavá podívaná v Železničním depozitáři 
v Chomutově. K vidění je na místě přes 100 
kolejových vozidel a největším lákadlem pro 
návštěvníky může být například rychlíkový 
„Albatros“, který jako první poválečný stroj 
dosáhl rychlosti 162 km/h.

okénko: užitečné informace 
(zdroj: muzeum-chomutov.cz)
Otevírací doba
Depozitář bude otevřen 
30. 3. – 28. 10. 2018

Čtvrtek–neděle od 09:00 do 17:00 + 
všechny svátky

Plné 110 Kč

Snížené 70 Kč

Rodinné 270 Kč

Kudy do depozitáře?
Přístup do oploceného areálu je možný 
pouze po značené trase z Černovické uli-
ce z prostoru parkoviště nákupního centra 
Globus (směr Karlovy Vary).

Galerie  
výtvarného umění 
v Mostě
Málokomu známý fakt je ten, že mostecký 
kostel schovává ve svých útrobách také gale-
rii výtvarného umění. Funguje ve spolupráci 
s Ústeckým krajem už od roku 2001 a jejím 
primárním cílem je kromě přiblížení umě-
ní místní veřejností také úzká spolupráce 
s dětmi.

Galerie v gotickém chrámu kostela Na-
nebevzetí Panny Marie je otevřená po celý 
rok a v jakýkoliv měsíc hostí prostory chrá-
mu rozmanité výstavy ať už malířských, tak 
i sochařských děl z vnitrozemí a ze zahraničí. 
V současnosti do 9. září 2018 probíhá výstava 
s názvem O svobodě, Linhartovi a Bardotce. 
Jde o výstavu obrazů a objektů tří výtvarní-
ků vycházejících a navazujících na skupinu 
Kontakt. Autoři výstavy jsou Karel Gyurjan, 
Walter Lauf a Rainer Peschl.

okénko: užitečné informace  
(zdroj: gvum.cz)

Otevřeno každý den mimo pondělí  
od 9:00 do 17:00.

Vstupné
Plné: 20 Kč (dospělí)
Snížené: 5 Kč (děti, studenti, důchodci, drži-
telé rodinných pasů)
Děti do 6 let, pedagogický doprovod, stu-
denti a pedagogové uměleckých škol a dě-
jin umění, novináři, držitelé průkazů ZTP 
a ZTP/P, ICOM, RGČR, AMG, NPÚ.



Bobová dráha na Klínech
Provozní doba

Pondělí zavřeno 

Úterý zavřeno 

Středa 12:00–18:00 

Čtvrtek 12:00–18:00

Pátek 12:00–18:00, 19:00–21:00  

Sobota 11:00–18:00 

Neděle 11:00–18:00 

Ceník bobové dráhy 1 jízda 5 jízd 10 jízd

Děti (od 8 let do 15 let) 70 Kč 300 Kč 550 Kč

Dospělí 90 Kč 400 Kč 750 Kč

Dítě do 8 let k dospělému 30 Kč 120 Kč 200 Kč

Od července veřejnosti přístupná bobová 
dráha na Klínech je pro letošní léto novinkou.

Bobová dráha je určená hlavně rodinám 
s dětmi, dlouhá je celých 900 metrů s pře-
výšením 130 metrů. Kousek dráhy vede 
také přes vysoký most nad silnicí. Po jízdě 
na bobové dráze mohou návštěvníci v ceně 
jízdenky využít lanové dráhy, která vyveze 
zájemce zpět na začátek adrenalinové jíz-
dy. Samostatně na dráze mohou jezdit děti 
starší 8 let a pro děti mladší tohoto věku 
lze využít možnosti dospělého doprovodu. 
Zajímavostí je fakt, že tato bobová dráha je 
jediná na české straně Krušných hor.

okénko: užitečné informace  
(zdroj: kliny.cz)

UPOZORNĚNÍ!
Ordinace zubního a praktického lékaře 

jsou přestěhovány do nového střediska služeb 
na adrese

Havlíkova čp. 49 v Horním Jiřetíně 
(bývalá JEDNOTA).
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