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Slovo starosty
Po dlouhých přípravách začnou počátkem 
července práce na půdní vestavbě učeben 
v „horní“ budově školy. Tato náročná in-
vestice, jejíž realizace umožní vyšší kapa-
citu školy i bezbariérový přístup do všech 
podlaží, je z významné části spolufinanco-
vána dotací z Integrovaného regionálního 
operačního programu. Také „dolní“ budova 
školy se letos dočká významné investice. 
Řada nevyhovujících oken bude nahrazena 
novými. Hlavním důvodem je samozřejmě 
minimalizace tepelných ztrát budovy, a to 
zejména s ohledem na projektovanou ná-
hradu stávajícího uhelného kotle za moderní 
tepelné čerpadlo. K vlastní realizaci moder-
nizace vytápění dojde v roce 2020.

V průběhu léta a v počátku podzimu bu-

dou na našem území opravovány některé 
komunikace. Město bude opravovat po-
vrch komunikace v části ulice Školní podél 
„plantáže“ v úseku od hřbitova až po napo-
jení na ulici Okružní za sokolovnou. K to-
muto záměru jsme podali žádost o dotaci, 
nebyli jsme ale úspěšní. Tato oprava je však 
nutná, a proto bude realizována z vlastních 
prostředků města.

Správa a údržba silnic by letos měla opra-
vovat povrchy komunikace v celé délce prů-
tahu Černicemi.

Projektanti usilovně pracují na projektu 
nové cyklostezky, která propojí Litvínov 
s Jiřetínem a Černicemi v trase bývalé že-
leznice. Menší zdržení příprav způsobila 
technická a majetkoprávní řešení na „litví-
novském“ konci cyklostezky nedaleko Lidlu 
v místě budoucího propojení naší projekto-
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vané cyklostezky se stávající stezkou smě-
řující od Mostu do Litvínova. Tyto problémy 
se však podařilo vyřešit a dokončení projek-
tu snad již nic nebrání.

V jarním čísle Jiříkovin jsme psali o ne-
legálním kácení dřevin na území města. Je 
mi moc líto, že apel města nebyl zcela vy-
slyšen. I nyní, ve vegetačním období, se tu 
a tam pokácí zdravý strom, který nic a ni-
koho neohrožuje. Mrzí mě, že si lidé ani 
v době viditelných klimatických změn, je-
jichž vážným důsledkům se nevyhne nikdo 
z nás, neuvědomují neobyčejnou hodnotu 
každého zdravého stromu či keře.

Vážení spoluobčané, závěrem mého pří-
spěvku bych vám všem rád popřál krásné 
léto, dětem naplno prožité prázdniny a těm, 
kteří vyrazí na dovolenou, příjemný odpo-
činek a šťastný návrat. Vladimír Buřt



INFOCENTRUM  
v Horním Jiřetíně 
otevírací doba

STANDARDNÍ OTEVÍRACÍ DOBA 
PLATNÁ OD KVĚTNA DO ZÁŘÍ 

2019

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

Druhý srpnový víkend tradičně v Horním 
Jiřetíně patří městským oslavám a pouti. 
Ani letos tomu nebude jinak. Přípravy na 
nadcházející letní slavnosti jsou již v plném 
proudu. Chystá se samozřejmě bohatý pro-
gram, jehož hlavní část se uskuteční 10. 8. 
již od deseti hodin ráno. Ozývat se bude na 
mnoha místech, zejména v okolí kulturního 
domu a kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Městské slavnosti a pouť 2019
Chybět nebudou dobové stánky, atrakce 

pro děti i dospělé, rytířský turnaj se svatým 
Jiřím na koni nebo živé obrazy v kostele. 
Letošní menu láká třeba na Václava Necká-
ře, známý zpěvák i filmový herec odstartuje 
hudební program oslav v 17 hodin. Návštěv-
níci se ale mohou těšit i na kapely DE BILL 
HEADS, Vildu Čoka nebo Deviant. „Na 
vystoupení na hornojiřetínské pouti se už 

moc těšíme a budeme rádi, pokud za námi 
dorazí i všichni naši fanoušci,“ okomentoval 
za kapelu Deviant bubeník Tomáš Kovtan.

Na koncerty narazí lidé také v areálu 
u chovatelů. Zde zahraje dechovka, Pepa 
Štross a retroparty tu završí program měst-
ských slavností. bas
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Čtvrtý ročník taneční soutěže si tentokrát 
zabral poslední květnovou sobotu. Místní 
kulturní dům opět nabídl zázemí pro 
více jak dvě stovky tanečnic a tanečníků. 
O sladkou štolu, medaile a plakety se 
ucházely místní i přespolní taneční soubory. 
Ani letos nebylo pro čtyřčlennou porotu 
jednoduché rozhodnout o prvních, druhých, 
třetích a dalších místech. Nejednou si pro 
ocenění došly i místní spolky. Mezi nimi 
nechyběly naše gymnastky, modelingový 
kroužek nebo členky souboru Los Gatos, 
který taneční soutěž každoročně společně 
s městem pořádá.

bas

O Jiřetínskou štolu
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Věra Dobiášová, vedoucí taneční skupiny 
Los Gatos
„Úspěšně jsme dokončili rok, přišlo 
k nám mnoho nových tanečnic, z čehož 
máme velikou radost. Už nás je bezmála 
třicet. Po letních prázdninách nás čeká dal-
ší vlna nových tanečků, výletů a podobných 
aktivit. Chtěla bych touto cestou poděko-
vat Petrovi Janečkovi za pomoc při vedení 
kroužku, městu Horní Jiřetín a místnímu 
Sokolu. Všem přeji krásné prázdniny.“



Letní měsíce jsou ideální pro různé výlety. 
A nemusíme chodit ani moc daleko. Mnoho 
zajímavostí máme doslova před nosem.

Tak například kostel Nanebevzetí Panny 
Marie má bohatou historii. Na místě dnešní 
barokní stavby stával kostel již v polovině 
13. století, což dokládá nejstarší dochovaná 
listina z roku 1263. Stavebníkem součas-
ného kostela byl pražský arcibiskup Jan 
Bedřich z Valdštejna, který v 80. letech 17. 
století pověřil významného architekta Je-
ana Baptistu Matheyho vypracováním plánů 
nové stavby. Hlavním důvodem rozhodnutí 
o realizaci nového, mnohem většího koste-
la byl významně vzrůstající počet poutníků 
k Panně Marii hornojiřetínské.

J. B. Mathey navrhl dvoulodní kostel na 
půdorysu kříže s protáhlým, polygonálně 
zakončeným presbytářem, s patrovou pří-
stavbou sakristie a panské oratoře na severní 
straně a s mohutnou hranolovou věží za-
střešenou cibulovou bání na západní straně. 
Hlavní průčelí je trojosé se zdobným hlav-
ním portálem se sochami Madony s dítě-
tem a puttů. Stropy lodí a presbytáře tvoří 
valené klenby s lunetami. Velmi působivě 
je zaklenuta křestní kaple v jihozápadním 
nároží, kde byla provedena zvláštní varianta 
klenby klášterní. Fasády jsou vyvrcholeny 
mohutnými podokapními římsami a členě-
ny dvoustupňovými pilastry a segmentově 
zakončenými okny.

Hornojiřetínský kostel má oproti podob-
ným stavbám řadu výjimečností. Jde přede-
vším o dvě rozlehlé vyhlídkové terasy umís-
těné v úrovni 4. podlaží po jižní a severní 
straně věže.

V kostele se zachovalo hodnotné původní 
barokní vybavení, které zahrnuje zejména 
hlavní oltář, několik postranních oltářů, 
obrazy křížové cesty, soubor plastik světců 
v životní velikosti od J. A. Dietze, kazatel-
nu, zpovědnice a řadu dalších uměleckých 
předmětů.

V blízkosti kostela najdeme překrásnou 
sochu sv. Jana Nepomuckého s mimořádně 
hodnotným soklem, na němž jsou reliéfy 
s výjevy z Janova života. Socha je zřejmě dí-
lem Jana Adama Dietzeho, významného ba-
rokního sochaře a řezbáře. Vysoce hodnotná 
a svým provedením ojedinělá je i nedaleká 
barokní jezdecká socha sv. Jiří.

Zámek Jezeří najdeme za Černicemi, kde 
zdobí svahy Krušných hor. Kdysi bylo Jezeří 
hradem a jeho historie začala před sedmi 
sty lety. Návštěvníkům se poprvé zámek 
otevřel v roce 1996, tehdy byl v žalostném 
stavu a takřka dokonale v sobě zrcadlil po-
chmurnou historii Mostecka. V časech pro 
Jezeří nejhorších, kdy se potýkalo s napros-
tým nezájmem, kdy o něj nebylo pečováno, 

kdy se těžilo tam, kam až oko dohlédlo, pod 
ním mizely desítky vesnic i nejbližší okolí. 
V devadesátých letech se potom jako zá-
zrakem probudilo naplno k životu. Stalo se 
tak zejména obětavou péčí kastelánky Hany 
Krejčové a jejích nejbližších spolupracovní-
ků. Rány minulosti jsou na něm patrné stále, 
ale některé části zámku již září jako v těch 
dobách, kdy se v něm odehrávaly významné 
hudební události nebo návštěvy slavných 
osobností (www.zamek-jezeri.cz).

Neméně zajímavé je také okolí zámku, 
které doslova láká vyrazit po některé z cest 
a prozkoumávat tajemné i krásné Krušné 
hory. Oblíbené výletní místo najdeme přímo 
nad zámkem, kde se objeví výhled, který 
málokoho zanechá chladným. V zorném poli 
se objeví zámek, okolní lesy, ale také obrov-
ská stopa po povrchové těžbě hnědého uhlí.

V první třetině příjezdové cesty k zámku 
najdeme další stavbu. Do širšího povědomí 
se dostala pod lidovým názvem Čertova 
kaple (jinak Hraběcí kaple). Tato stavba ne-
byla nikdy dokončena a je opředena mnoha 
legendami, podobně jako nedaleký zámek 
nebo celé Krušné hory.

Asi 2 km severně nad zámkem Jezeří se 
nachází památka částečně technického rázu, 
a to zámecká vodárna. Přesný vznik vodárny 
lze těžko určit, avšak je velmi pravděpo-
dobné, že stavba obdobného účelu, spolu 
s přehradou, v této lokalitě existovala již 
v době, kdy na místě zámku Jezeří stál hrad.

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 
považován za neznámý. Až koncem druhé 
poloviny 20. století bylo zjištěno, že jeho 
„neznámost“ vznikla až s odsunem německé-
ho obyvatelstva. Po dlouhý čas byl hrad rov-
něž nesprávně nazýván Alberk, což je však 
název původně nedaleko se nacházející, dnes 
již zaniklé, tvrze. Albrechtický hrad vznikl 

zřejmě v polovině 13. století, jeho existence 
neměla dlouhého trvání – zaniknul již počát-
kem století patnáctého. Přesto se nejednalo 
o bezvýznamný a maličký hrádek. Naopak 
šlo o poměrně rozlehlou pevnost s vyspělým 
fortifikačním systémem. Do dnešních dob se 
nám z hradu dochovaly obranné valy po bý-
valých hradbách, které nám napovídají jeho 
podobu, ale i několik fragmentů po válcové 
věži či palácové zástavby.

Mezi Jezeřím a obcí Vysoká Pec na-
jdeme také nejstarší strom v regionu, tzv. 
žeberskou lípu. Název získala podle hradu, 
který se nad ní kdysi tyčil.

Návštěvníci našeho regionu se ale mohou 
vydat také za Černickým rybníkem, jezeř-
ským arboretem nebo za ukrytou a máloko-
mu známou památkou nazvanou Jakubův 
mlýn, nacházející se na hranicích katastru 
Horního Jiřetína a Janova. Nedaleko mlýna, 
dnes již spíše zříceniny, vedla stará obchod-
ní stezka do Saska.

Pro milovníky památek (tu více, tu méně 
skrytých), přírody nebo tajemna je okolí Hor-
ního Jiřetína i Černic ideálním místem, kde 
je vždy co objevovat a obdivovat.

bas

Krásná místa máme na dosah

Soutěž pro obyvatele 
Horního Jiřetína 

a Černic!
O nejlepší  letní  fotku z Horního 
 Jiřetína,  Černic  a  okolí!  Vaše 
snímky  bude  hodnotit  redak-
ce  městských  listů  a  posílat 
je můžete  od  června  do  konce 
 srpna 2019. Ta nejlepší  se ob-
jeví v   Jiříkovinách v  září a  její 
autor získá  i věcné ceny! Fotky 
mohou  lidé  zasílat  na  e-mail  
jirikoviny@hornijiretin.cz.

Bas
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Další úspěšná 
sezóna  
pro mladé hasiče
Když se ohlédneme za rokem 2019, najde-
me mnoho aktivit a zážitků mladých hasičů. 
V zimě například bobování, masopustní prů-
vod či bowling pro děti. Od jara nás začal 
doprovázet náš maskot Soptík. S ním jsme 
již vyrazili na halové závody do Vejprt nebo 
na Memoriál Mlady Matějíčkové na Horu 
Svaté Kateřiny. V květnu jsme si vyzkoušeli 
závod TFA, který prověřil naše fyzické síly 
a zalíbil se nám natolik, že bychom rádi ob-
dobnou soutěž udělali i u nás. Dále jsme se 
zúčastnili výtvarné soutěže Požární ochrana 
očima dětí, kde jsme postoupili až do celo-
republikového kola, dále jsme byli v Malém 
Březně na hasičském fotbálku a hlavně jsme 
se letos stali pořadateli dvoudenního okresní-
ho kola hry Plamen. V červnu proběhla vý-
pomoc našich mladých hasičů na dětském 
dni v Černicích, závody McDonald’s Cup 
v Teplicích a s velkou vervou se vrháme na 
tréninky naší nové přípravky, kdy nejmladší 
slečně, která by chtěla být malá hasička, ještě 
nejsou ani 3 roky. Za všechny trenéry bych 
ráda poděkovala našemu městu za obrovskou 
podporu a našim mladým hasičům popřála 
krásné prázdniny. Jana Žážová

V měsíci červnu skončila sezóna 2018/2019 
všem oddílům našeho fotbalového klubu. 
Fotbalový klub našeho města se skládá ze 7 
oddílů: „A“ mužstvo dospělých, „B“ muž-
stvo dospělých, starší dorost, starší žáci, 
starší přípravka, mladší přípravka a stará 
garda. „A“ mužstvo dospělých pod vedením 
trenéra Miroslava Krima odehrálo sezónu 
v nejvyšší soutěži našeho kraje, tzn. Ústecký 
krajský přebor, a obsadilo 10. místo z 16 
účastníků. „B“ mužstvo dospělých odehrálo 
sezónu v okresním přeboru Teplicka, kde 
z 12 týmů obsadilo 3. místo. Trenér: Václav 
Kos. Dorost má za sebou také úspěšnou se-
zónu, když obsadil v 1.A třídě našeho kraje 
3. místo z 10 účastníků. Trenér: Michal Vor-
lík. Starší žáci se zúčastnili okresního pře-
boru Mostecka v konkurenci 10 týmů a ob-
sadili 9. místo. Trenér: Miroslav Boublík. 

Co přinesla další fotbalová sezóna
Starší přípravka odehrála sezónu v okresním 
přeboru Mostecka, kterého se zúčastnilo 
7 týmů a hrálo se turnajově každý s každým, 
když se neřešilo pořadí a nebyla vytvořena 
tabulka. Trenér: Tomáš Kunz. Mladší pří-
pravka stejně jako starší hrála okresní přebor 
Mostecka, kterého se zúčastnilo 6 oddílů 
a také se hrálo turnajově a neřešilo se po-
řadí v tabulce. Úkolem bylo, aby se malí 
fotbalisté pomalu zapojili do „fotbalového 
života“, zlepšovali své dovednosti a měli ze 
hry radost. Trenéři: Michal Novotný, Petr 
Šuber. Stará garda je tým našich bývalých 
úspěšných hráčů nad 35 let. V nedalekém 
Mostě se vytvořila „Senior liga Most“, které 
se naši dříve narození fotbalisté zúčastnili 
a velice úspěšně reprezentovali naše město. 
Ze 7 účastníků obsadili krásné 2. místo.

Michal Novotný

4. díl seriálu Jak žít doma 
trochu více ekologicky 
se zabývá kompostovatelnými 
sáčky

Rozložitelné pytle a sáčky
Dovedete si představit, kolik ročně spotře-
bujete plastových sáčků? Balení pečiva, 
ovoce a zeleniny, příprava svačiny, všude 
tam sáčky slouží jako obal na jedno použi-
tí. Za rok tak průměrný Čech spotřebuje až 
okolo 400 igelitových sáčků, které okamži-
tě po použití vyhazuje. Jádrem problému 
je délka jejich rozkladu, která trvá až čtyři 
sta let! Základem by proto měly být recy-
klovatelné sáčky a pytle, které se v přírodě 
rozloží jen díky světlu a vodě. Další vari-
antou je ušít si ekologické sáčky např. ze 
starých záclon.

Lucie Benešová

Upozornění_sběrný dvůr
V sobotu 6. 7. 2019 bude sběrný 
dvůr v Horním Jiřetíně uzavřen!



Den dětí v Černicích a Černická dvanáctistovka

Foto: Ibra Ibrahimovič



V sobotu 1. 6. 2019 se v Dubňanech na 
Moravě konalo MČR v základním progra-
mu moderní gymnastiky. Náš oddíl mělo 
jet reprezentovat 5 závodnic. Bohužel naše 
velká favoritka Karolína Ilavská (trenérka 
Michaela Smoláková) musela kvůli zranění 
ze závodu odstoupit. Z našich závodnic si 
nejlépe vedla Eliška Gajdošíková (trenérka 
Michaela Smoláková), která součtem zná-
mek byla na 3.–4. místě. Bohužel na MČR 
se ale o místo na stupni vítězů dělit nelze, 
a muselo se umístění vyhlásit podle vyšší 
známky, kterou Eliška měla o 0,05 bodů niž-
ší. Skončila tedy na úžasném 4. místě z 25 
závodnic. Dále se vedlo Anetě Leichnero-
vé (trenérka Jitka Leichnerová), která měla 
nejvyšší známku ve své kategorii za sestavu 
s míčem. Bohužel ve švihadle se dopustila 
dvou chybiček, které ji o medaili připravily. 
I tak se ale umístila na skvělém 7. místě z 25 
závodnic a na stupně vítězů šance rozhodně 
měla. Naše nejmladší dvě závodnice Da-

Gymnastky bojovaly na MČR
niela Zmeškalová a Lucie Filipovská (obě 
trenérka Michaela Smoláková) předvedly 
pěkně zacvičené sestavy a velkých chyb se 
nedopustily. Na medaile to letos sice nebylo, 
ale i tak vybojovala děvčata pěkná umístění. 
Danielka 11. místo a Lucinka 15. místo z 25 
závodnic.

I MČR v kombinovaném programu se 
konalo na Moravě v Dubňanech. Konku-
rence závodnic byla v neděli opravdu veliká 
a už samotný postup na MČR v KP je veliký 
úspěch. Z našeho oddílu vyrazily bojovat 4 
závodnice. O nejlepší výsledek se postarala 
Linda Berková (trenérka Veronika Horáč-
ková), který se umístila na 7.–8. místě ze 
17 závodnic. Daniela Bendlová (trenérka 
Michaela Smoláková) skončila i s drob-
nou chybou ve švihadle na pěkném 9.–10. 
místě. Při Natálii Kotlárové (trenérka Mi-
chaela Smoláková) nestálo „gymnastické“ 
štěstí u sestavy se stuhou. S kuželema už 
se jí dařilo lépe a získala pátou nejvyšší 

známku. Celkově se umístila na 10. místě. 
Stela Vigová (trenérka Michaela Smoláko-
vá) předvedla téměř bezchybnou sestavu se 
švihadlem a vybojovala 12. místo.

Na závod Moudrá sova, který se konal 
8. 6. 2019 v Ústí nad Labem, odjela závo-
dit děvčata ze základního programu, která 
se nezúčastnila oblastních přeborů. Dále je 
to také závod dvojic, trojic a přehlídka po-
hybových skladeb. V dopoledním závodě 
jednotlivkyň soutěžilo 10 závodnic. Získali 
jsme 2krát zlato (Vivienne Pravda a Klau-
die Svitáková), 2krát stříbro (Mia Vršecká 
a Nela Rolová) a 2krát bronz (Michaela 
Kučerová a Tereza Kundrtová). V odpo-
ledním závodě dvojic a trojic se nám také 
dařilo – 1krát zlato (Kotlárová + Ilavská), 
1krát stříbro (Leichnerová + Zímová + 
Staňková) a 1krát bronz (Hofmanová + 
Vorlíková).

Renáta Smoláková
Foto: Archiv OMG

Kam letos pojedete  
na dovolenou?

Jiřina Šlapánková, 57 let, Černice
Letos jedu s přáteli z našeho klubu seniorů 
do lázní Libverda a pak ještě s kamarádkou 
do Chorvatska na ostrov Pag. Už se moc 
těším!

Josef Palán, 26 let, Horní Jiřetín
Dovolenou jsem si již vybrali. Byli jsme 
v Itálii.

Ptáme se obyvatel Horního Jiřetína a Černic…
Luděk Pošta, 37 let, Horní Jiřetín
Dovolená asi nebude. Maximálně pojedu na 
maltu, ale po česku u míchačky.

Radek Hofmann, 47 let, Horní Jiřetín
Letos nikam nejedu kvůli zaměstnání.
Jana Kocourková, 40 let, Horní Jiřetín
Jedeme na Slovensko, Sluneční jezera.

Josef Heřman, 47 let, Horní Jiřetín
Děti byly se ženou v Itálii, přes prázdniny 
se chystám na různé výlety, chatu v Plasech 
nebo do Krkonoš.

Dana Thielová, 28 let, Horní Jiřetín
Letos vyrážíme v polovině července s celou 
partou do Velenic. Je to přibližně dvacet ki-
lometrů od Máchova jezera. Moc se těším!

Jiřina Vaníková, 36 let, Horní Jiřetín
Jedeme na Šumavu, na Moravu a na Orlík 
pod stan.

Veronika Pokorná, 37 let, Černice
Chystáme výlety, na které jezdíme pravi-
delně. A zatím přemýšlíme, kam se vydáme 
o prázdninách.



Klub seniorů Horní Jiřetín a Černice se snaží 
pravidelně vyjíždět za poznáváním krás naší 
vlasti – v květnu jsme se jeli podívat na stát-
ní zámek Slatinany, kde jsme tentokrát ob-
divovali interiér zámku, místní hřebčín jsme 
navštívili již v roce 2012. Protože krásné 
historické město Chrudim je nedaleko, jeli 
jsme i tam. Výborný pan průvodce nás svým 
zajímavým a vtipným komentováním sezná-
mil s historií města a ukázal nejzajímavější 
zdejší architektonické objekty. V květnu se 
také každoročně konají sportovní hry senio-
rů v Litvínově. V letošním roce byla změna 
v tom, že nebyly celokrajské, ale zúčastni-
ly se jen kluby mosteckého okresu. Minulé 

Klub seniorů Horní Jiřetín
tři roky jsme vždy zvítězili, takže putovní 
pohár nám zůstal, starosta města musel za-
koupit nový, ale protože jsme opět zvítězili, 
pohár je na rok opět náš. Jinak naše členka 
paní Bruncvíková spolu s paní Jankovičo-
vou opět nacvičily dvě vystoupení, kterým 
jsem zatleskali nejen na Dni matek v kul-
turním domě, ale také na výše uvedených 
sportovních hrách. Svým vystoupením po-
těšily také obyvatele domu sociálních služeb 
v Meziboří v Jiráskově ulici. Čtyřiadvacet 
našich členů svedlo také lítý boj v bowlin-
gu. Když jsme plánovali červnový výlet do 
průhonického parku a na zámek Konopiš-
tě, netušili jsme, že budeme čelit téměř tro-

pickým vedrům. Na Konopiště nám velmi 
usnadnil cestu nahoru i dolů místní vláček – 
všichni jsme se ve zdraví vrátili, určitě nám 
zůstanou jen hezké vzpomínky. Již několik 
let jsme vždy před koncem školního roku 
pravidelně zváni dětským domovem v Hoře 
Svaté Kateřiny na zahradní slavnost, kde 
děti mají připravený bohatý program i po-
hoštění. A protože na návštěvy se má chodit 
s dárkem, udělaly jim radost od nás třešně 
a nějaké mlsky na prázdniny. Věříme, že nás 
vedro nezdolá, a těšíme se na další setkání.

Evža Stříteská
Foto: Evža Stříteská



ZŠ a MŠ Horní Jiřetín
Žákovský duatlon
Ve čtvrtek 6. 6. 2019 se žáci 1. stupně ZŠ 
a MŠ Horní Jiřetín zúčastnili Žákovského 
duatlonu, který pořádalo Středisko volného 
času v Mostě. První část – plavání – probí-
hala v krytém bazénu v Dětském domově 
v Mostě. Žáci z 2. + 3. třídy plavali dva 
bazény, starší kategorie 4. + 5. třída mu-
sela zvládnout bazény čtyři. Po plavání se 
sportovci přesunuli na běžecký okruh u 4. 
ZŠ Most a změřili své běžecké síly. Vyhod-
noceni byli jak jednotlivci, tak družstva. J. 
Johanová z 5. třídy a J. Pošta ze 4. třídy 
získali 2. místo. Krásné celkové 3. místo na-
šeho týmu bylo skvělou odměnou za snahu 
všech našich sportovců.

Lucie Divkovič

Žáci ZŠ Horní Jiřetín 
za kulturou – Stvoření tance
V litvínovské Citadele uspořádala Základní 
umělecká škola a Taneční centrum Praha 
konzervatoř, výchovně vzdělávací program 
pro školy. Ve středu 19. června se 50 zájem-
ců napříč všemi ročníky vydalo za kulturou. 
Program, který má za úkol motivovat mla-
dou generaci k aktivnímu přístupu k tanci, 
divadlu a kultuře, prezentuje choreografie 
a hudbu světoznámých umělců (W. A. Mo-
zart, A. Dvořák, J. S. Bach, P. I. Čajkovskij, 
L. Janáček apod.). 75minutový taneční a hu-
dební program byl doprovázen mluveným 
slovem zástupce konzervatoře, který dopl-
ňoval ukázky tanců a hudby vysvětlením 
i historickými souvislostmi. Kromě studentů 
Tanečního centra Praha vystoupili se třemi 
choreografiemi žáci ZUŠ Litvínov pod ve-
dením místních pedagožek. Představení zau-
jalo všechny diváky a vystupující se dočkali 
poděkování a potlesku.

Klára Křivánková

ZŠ Horní Jiřetín – Muzeum iluzí 
v Praze
Muzeum iluzí v Praze byl cíl výletu žáků 
3., 4., 5. a 8. třídy v pátek 21. června, v sa-
mém závěru letošního školního roku. Je to 
první muzeum v České republice zaměřené 
na iluze a trick art, také je výhodně umístě-
né přímo naproti orloji na Staroměstském 
náměstí, nabízí tak jedinečný výhled na 
Staroměstský orloj z okna budovy. Výstavu 
s komentovanou prohlídkou žáci absolvova-
li ve třech blocích – Vše o orloji, Vycházka 
Staroměstským náměstím s vyhledáváním 
budov podle různých uměleckých slohů 
a Prohlídka muzea iluzivního umění. Žáci 
si prohlédli interaktivní exponáty, mohli 
prozkoumat, jak perspektiva vytvoří iluzi 
3D prostoru v různých úhlech pohledu. Na 
závěr, jako překvapení, je průvodkyně za-
vedla i do sklepení budovy. Po prohlídce 
muzea nesměly chybět ani drobné nákupy, 
trdelníky a zmrzlina. Výlet kvůli horkému 
počasí a davům lidí byl velmi náročný, přes-
to si ho všichni do poslední chvíle užili.

Zúčastnilo se 80 žáků + 6 pedagogických 
pracovníků.

Irma Vaňková
 

ZŠ Horní Jiřetín – 40 NEJ… je název pro 
naši celoškolní soutěž, kde neodměňujeme 
jen žáky s nejlepším prospěchem, ale snaží-
me se ocenit i další zásluhy. Každým rokem 
si vymýšlíme pro vítěze nevšední zážitek, 
na který bude vzpomínat, a letošní rok nebyl 
výjimkou. Ve čtvrtek se výherci soutěže vy-
dali do Metropole v Teplicích, kde je čekaly 
hned dva zážitky. Prvním z nich byl bowling, 
kdy jednotlivá družstva a hráči poměřili své 
dovednosti ve shazování kuželek. Po odehrá-
ní bowlingu měl každý možnost zazávodit 
si v motokáře. Všichni zúčastnění si jízdu 
moc užili a někteří si další závod ještě připla-
tili. Věříme, že každá taková soutěž má smysl 
a žáky motivuje, takže se těšíme na příští rok.

Klára Křivánková

ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ve škole 
v přírodě Plasy
Sedm krásných slunečních dní prožilo 142 
žáků ZŠ, 11 dětí MŠ a 12 pedagogických 
pracovníků ze ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ve ško-
le v přírodě RS Máj Peklo v Plasích u Plzně 
společnosti HAUL. V dopoledních hodinách 
probíhalo projektové vyučování ve věkově 
smíšených skupinách. V odpoledních hodi-
nách byly děti vtaženy do celopobytové hry 
Ztracený svět – Operace Rescator – Dobro-
družství v divočině. Během pobytu navštívily 
Národní technické muzeum, Zoo s minigol-
fem a obdivovaly historické jádro města. Pes-
trý program, ohňostroj, diskotéky, křupínková 
a muffinová párty, vstřícní dospěláci, skvě-
lé počasí a prostředí střediska byli zárukou 
krásného prožití celého pobytu. Velký dík za 
finanční příspěvek patří KPŠ Horní Jiřetín.

Ani žáci, kteří neodjeli do ŠvP, ve ško-
le nezaháleli. Jejich týden začal návště-
vou firmy Cannoneer v Horním Jiřetíně. 
Následující dny navštívili zoopark 
v Chomutově, zasportovali si při sportovním 
dni a na závěr ze všech svých zážitků 
vytvořili velký plakát. I jim přálo počasí 
a týden si náležitě užili.

Irma Vaňková

Děti ze ZŠ a MŠ Horním Jiřetín 
v Belantisu
Každý rok naše škola vyráží do některého 
ze zábavních parků, a tak se předposlední 
květnový den vydalo 45 žáků školy do ně-
meckého Lipska. Zde se nachází jeden z nej-
oblíbenějších volnočasových areálů v Ně-
mecku – zábavní park Belantis. K pohodě 
a dobré náladě přispělo i krásné počasí. Slu-
níčko přímo vyzývalo k absolvování vodních 
atrakcí, ale samozřejmě nemohly chybět ani 
horské dráhy v čele s tzv. Hurikánem. Na 
své si přišli větší i menší a každý si vybral 
atrakce, které mu vyhovují. Odvážlivci z naší 
skupiny si pak na vlastní kůži vyzkoušeli 
atrakce všechny. Perfektní den plný zábavy 
a adrenalinu v německém zábavním parku 
jsme si všichni beze zbytku užili až do zaví-
rací doby. Těšíme se na další výjezd.

Klára Křivánková
Foto: archiv ZŠ a MŠ Horní Jiřetín



Grilovaná zelenina
Ingredience: červená paprika, žlutá papri-
ka, 1 lilek, olivový olej, rozmarýn, mletý 
pepř, sůl.
Omáčka: 150 gramů majonézy Hellmann’s, 
100 gramů jemného kečupu Hellmann’s, lží-
ce posekané pažitky, mletý pepř, sůl.

Příprava: Lilky nakrájíme na kolečka, oso-
líme je a necháme je 15 minut odpočívat. 
Pak je otřeme kuchyňskou utěrkou, ostatní 
zeleninu nakrájíme na větší kousky. Vše 
osolíme, opepříme, přidáme posekaný roz-
marýn a potřeme ji olivovým olejem. Gri-
lujeme dozlatova (zelenina nesmí po grilo-
vání být příliš měkká). Majonézu a kečup 
Hellmann’s smícháme s pažitkou. Podle 
potřeby  dosolíme a dopepříme. Necháme 
vychladit.

foto: archiv

Recepty od Brigity
Okurková limonáda
Okurková limonáda vás perfektně osvěží. 
Navíc okurková šťáva pomáhá pročistit or-
ganismus, zmírňuje dnu, čistí krev i játra. 
Obsahuje 95 % vody a je vhodná při reduk-
ci hmotnosti. Potřebujeme: 1 větší salátová 
okurka, 2 limety, lžíce bio třtinového cukru, 
1,5 l vychlazené perlivé vody.

Salátovou okurku omyjeme a rozpůlíme. 
Půlku okurky si okrájíme, dužinu pokrájíme 
na kousky a dáme do mixéru. Přidáme lžíci 
cukru, šťávu z jedné limety a rozmixujeme. 
Do džbánu si dáme vymixovanou směs, při-
dáme plátky okurek (z druhé, neokrájené 
poloviny) a plátky limety. Zalijeme vychla-
zenou perlivou vodou a můžeme podávat.

Foto: archiv

Litvínov
Letní kino na koupališti Koldům
Promítáme každý pátek a sobotu na kou-
pališti Koldům. Jednotné vstupné 80 Kč na 
osobu, stejné pro všechny věkové katego-
rie. Možnost zapůjčení lehátka za poplatek 
20 Kč a zakoupení občerstvení před i během 
promítání. 
www.citadela-litvinov.cz

Most
Funpark 3D bludiště/rozhledna
Promenádní koncerty v Mostě
11. 7. / 25. 7. / 8. 8. / 22. 8.
Vždy od 17:00–18:00, park mezi budovou 
magistrátu a hotelem Cascade.

Planetárium Most
https://mesto-most.cz

Tipy na výlety po okolí
Jirkov
Zámek Červený Hrádek
www.zamek-cerveny-hradek.cz

Chomutov
Farmářské trhy
13. 7. / 27. 7. / 24. 8.
V Chomutově se pořádají oblíbené Seve-
ročeské farmářské trhy s čerstvými potra-
vinami a regionálními výrobky. Můžete 
si nakoupit sezónní ovoce, zeleninu, sýry, 
masné a uzenářské výrobky z tuzemských 
chovů a zpracované místními řezníky, med, 
slané a sladké pečivo, ovocné šťávy, mošty, 
houby, květiny a další.

Muzeum československého opevnění 
z let 1936–1938 „Na Kočičáku“
www.kocicak.cz

Hrad Hasištejn
www.hasistejn.cz

Libochovice
Hrad Házmburk

Lounsko
Večerní komentovaná procházka zámeckým 
parkem Krásný Dvůr
17. 8.
https://www.zamek-krasnydvur.cz

Úštěk
Historický jarmark Úštěk
17. 8.
Velký historický průvod, celodenní 
program na několika scénách – hlavní, 
loutková, šermířská, dětská, pouliční, stře-
dověké hry, dobový trh, výstavy, prohlídky, 
příjezd Karla IV. s družinou, soutěže, dílnič-
ky pro děti, večerní program, ohňostroj…
www.mesto-ustek.cz

Inzerát
Pizzerie –  

Sruby v Hoře Svaté Kateřiny 
přijme  

číšníka–servírku–brigádníka. 
Telefonní kontakt:  
Boreš 603 146 565,  

nebo osobně v pizzerii.
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Upozornění
Knihovna v Horním Jiřetíně 

bude od 1. 7. 2019  
do 12. 8. 2019 uzavřena. 
Čtenářům se znovu otevře 

13. 8. 2019 v tradičním čase 
14:00–18:00




