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Slovo starosty

Letošní pouť přinesla již léta avizovanou
změnu lokality pro pouťové atrakce a stánky, ty se poprvé rozložily na rozlehlém a novému účelu upraveném prostoru u bývalého nádraží. Jednalo se o velmi významnou
změnu, a tak lze pochopit, že se nemusela
líbit úplně všem. Je však třeba uvést, že naprostá většina ohlasů byla pozitivní.
Ani o prázdninách nezpomalilo tempo
investičních aktivit města, ba právě naopak.
Během léta byla zahájena 1. etapa obnovy
ploch před restaurací U Karbanů. Postupně
zde vznikají dlážděná parkoviště a chodníky, zelené plochy se stromy a okrasnými keři. Přibudou také květinové záhony
a v příštím roce bychom rádi zrealizovali
i vhodný vodní prvek. Stavba komunitního domu pro seniory po jistém zpomalení,
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způsobeném jarními problémy se zajišťováním stavebního materiálu a dramatickým
zvyšováním jeho cen, běží na plno a pomalu
se dohání časový skluz. Obnova a adaptace
budovy bývalého nádraží se pomalu blíží ke
zdárnému konci, hotovo by mělo být v průběhu tohoto měsíce. Po ukončení prací na
vlastní budově budou pak ještě následovat
práce na zpevněných plochách, parkovišti
a na sadových úpravách v okolí nádraží.
Na hřbitově byly v červenci zprovozněny
avizované toalety pro návštěvnickou veřejnost, byla nově vyzděna čtyři zřícená pole
ohradní zdi hřbitova a obnovou zde prošla
i zeď, na níž jsou umístěny dochované desky
z již zrušených pomníků. V sousedství workoutového hřiště u „černické křižovatky“
bylo čerstvě vybudováno nové dětské hřiště,
jehož náklady by z podstatné části měly být
pokryty dotací z MMR.

Žáci naší školy mají od září k dispozici
zcela nové špičkové vybavení dílen. Kéž by
to přispělo k tomu, aby si alespoň někteří
z nich oblíbili „řemeslo“ a zvolili si je třeba
i za svou životní cestu.
S blížící se zimou se nám na městském
úřadu zase kupí žádosti o povolení kácení
stromů. Chtěl bych na všechny případné
žadatele apelovat, aby zvážili, zda je poražení zdravého stromu opravdu nezbytné.
Mnohdy se ve zdůvodnění žádosti objevují
zcela bizarní důvody. V mnoha případech
by stačil odborně vedený prořez. V naší
vlasti lze sledovat živoření, či přímo vymírání celé řady druhů stromů, každý zdravý
strom je proto vzácný a v budoucnu to bude
pravděpodobně platit s ještě větší naléhavostí.
Vladimír Buřt
Foto: Ibra Ibrahimovič

Rozhovor s Jaroslavem Richterem
„Na Mikulášskou štolu jsem narazil na
jedné ze svých pravidelných procházek,“
říká v rozhovoru Jaroslav Richter, který
letos oslavil sedmdesáté narozeniny. Štola
v Hoře Svaté Kateřiny havíři z Horního
Jiřetína učarovala, a proto se rozhodl, že
ji zpřístupní veřejnosti. Jako průvodce
vypráví o její historii i historii hornictví
vůbec. Na prohlídkách zmiňuje i tragickou událost, které byl jako důlní záchranář svědkem.
Chtěl jste být vždycky havířem?
Táta mi řekl, ať nechodím na vojnu a jdu
na šachtu. Sám v dolech pracoval a děda
také. Máme hornictví v rodině a i já jsem
havíř a je to můj život.
Vlastně se tak trochu tomu „havířství“
věnujete i v současnosti. Ovšem v roli průvodce po Mikulášské štole v Hoře Svaté
Kateřiny. Jak jste se k průvodcování a ke
zmíněné štole dostal?
Chodím pravidelně po Krušných horách, jezdím na kole. Před lety jsem začal
sportovat, protože mi sport pomohl k vnitřnímu klidu. Jak asi víte, zažil jsem jednu
z největších důlních katastrof v našem kraji
na dole Pluto II, kde 3. září 1981 po výbuchu uhelného prachu zemřelo 65 horníků.
Tehdy jsem tam pracoval jako důlní zá
chranář.
Letos už to je čtyřicet let od oné tragické
události. Přiznám se, že si ani trochu neumím představit, jak strašné to muselo být.
Zapomenout se asi nedá…
Dlouho jsem o té události nemluvil a nechával ji v sobě. Nebylo to dobře, protože
je velmi těžké na hrůzy, které jsem zažil,
zapomenout a nemyslet. Ta událost zůstává
a pořád vás hlodá. Ale sportování mi pomohlo, všichni říkají, jak jsem ožil. Sportování i fakt, že jsem o tom neštěstí začal
mluvit. Ale i po těch letech mám husí kůži,
když si vzpomenu na Pluto a spolupracovníky, kteří tam zůstali. Stále to mám v sobě.
Můžeme asi prozradit, že své vzpomínky
na důl Pluto II chcete uchovat v knize, kterou píšete. Jak jste s knihou daleko?
Mám v plánu ji psát přes zimu. Momentálně sbírám materiál. Pokud někdo má nějaké vizuální nebo jiné materiály, budu rád,
když se mi ozve (737 622 107). Budu muset
začít chodit více s havíři do hospody, abych
si oživil některé historky.
A mluvíte o Plutu i v roli průvodce v Mikulášské štole?
Ano. I to mi pomáhá se s tím vším vyrovnat. Narazil jsem na ni při jedné ze svých
dlouhých procházek.
Tak se zrodil nápad, že budete průvodcem?
Ano. Zašel jsem za starostou Hory Svaté

Kateřiny Jindřichem Zetkem… slovo dalo
slovo a já se stal letos v červenci průvodcem.
Čím jste ve štole začal?
Pořádným úklidem. Vyvezl jsem mnoho
koleček různého bordelu. Štolu bylo třeba
odvodnit apod. Přidal jsem i výstavu hornických artefaktů. Do budoucna plánujeme
posezení buď přímo ve štole, nebo venku.
Jak dlouhá je návštěvnická trasa?
Prohlídková trasa je dlouhá zhruba 420
metrů, jinak samotná štola je dlouhá asi
pětatřicet kilometrů. Dále nikdy s návštěvníky nechodím, protože reálně hrozí, že bychom mohli zabloudit.
Co všechno se návštěvníci dozvědí, když
za vámi přijedou na prohlídku?
Že štola před válkou sloužila jako hornické muzeum, později jako protiletecký kryt,
po válce ji využívali odsunutí Němci, kteří
si tajně chodili do svých chalup pro věci.
S Německem propojovala naše chodby německá štola Fortuna. Nakonec byly chodby
částečně zasypány. Štola byla znovu zpřístupněna až počátkem devadesátých let. Podrobnější informace rád sdělím na prohlídce
a prostřednictvím městských listů všechny
srdečně do štoly zvu. A raději předem říkám,
že tam není signál. Prohlídku lze domluvit
na tel.: 737 622 107.
Kdo štolu navštěvuje?
To je různé, ale chodí hlavně lidé, kteří se

Četa záchranářů z dolu Pluto II.

Důl Pluto II – elektrikáři (1969)

chtějí něco dozvědět. Zajímaví lidé. Občas
si s některými návštěvníky zavzpomínám
i na důl Pluto. Jezdí i školy nebo rodiny.
Chlapi popíjejí v nedaleké hospodě, děti
a ženy jdou na prohlídku.
A Jantarovou komnatu jste tam neviděl?
Neviděl, ale hledala se tu. V roce 1992 ji
přijeli hledat Helmut Gaensel a Josef Mužík.
Důvody, proč hledali právě v Hoře Svaté
Kateřiny, našly na letecké fotografii, na níž
nesli němečtí vojáci do Mikulášské štoly
nějaké bedny. Hledači nenašli nic a odjížděli
s prázdnou. Hledání Jantarové komnaty tak
skončilo podobně jako na dalších vytipovaných místech neúspěšně.
Jiří Beneš
Foto: archiv JR

Jantarová komnata byla zhotovena
na zakázku pruského krále Fridricha
I., který ji v roce 1716 věnoval ruskému caru Petru Velikému. V Rusku
zůstala do roku 1941, kdy se dostala
do rukou německé armádě, která ji
převezla na zámek v Královci. Tam
začíná tajemný příběh Jantarové
komnaty. Není jisté, zda na ono místo byla dovezena a po válce zmizela
docela. Do dnešních dnů se hledala
na desítkách míst, mimo jiné i v Mikulášské štole. Všechny pokusy komnatu najít byly neúspěšné. Více než
čtyři tuny jantaru (pryskyřice, která
v třetihorách stekla do bahna, kde
bez přístupu vzduchu ztvrdla) byly
potřeba pro tvorbu několika desítek
metrů čtverečních mozaiky a soupravu nábytku. Místnost z jantaru
je často srovnávána s divy světa.
Od roku 2003 se mohou lidé kochat
alespoň věrnou kopií komnaty, která
se nachází v Kateřinském paláci.
Zdroj: Wikipedie,

Muzeum zve na hračky z Horního Jiřetína
Oblastní muzeum a galerie v Mostě zve
v těchto dnech na výstavu s názvem Dřevěné
drahokamy z Krušných hor. Těmi drahokamy jsou dřevěné hračky, jejichž výroba
má zde i v německém pohraničí dlouhou
a bohatou historii. Zmíněná výstava navíc
nese stopy i Horního Jiřetína, konkrétně
hraček od Jindřišky Loukotové. „Zdědila
jsem je po svém tatínkovi, a když mostecké
muzeum inzerovalo, že má v plánu sbírat

dřevěné poválečné hračky, ozvala jsem se,“
prozradila Jindřiška Loukotová, jejíž otec
Bohuslav Urban byl truhlářem a se dřevem
pracoval doma i v tehdejší truhlárně u hornojiřetínské zbrojnice. „Když se na hračky
přijel podívat ředitel muzea Michal Soukup,
byl překvapený, kolik toho máme. K ‚dřevěnému‘ dědictví po tatínkovi patřil i krásný
nábytek. I ten si muzeum zařadilo do svých
sbírek,“ prozradila Loukotová s tím, že má

k hračkám i dalším dřevěným výrobkům
citový vztah a měla radost, když se dostaly
do muzea, kde se o ně budou dobře starat.
O svém tatínkovi mluví také v dokumentu,
který výstavu doprovází. Dřevěný soudek,
kalichy na misce, dřevění koníci, kolotoče
a další hračky ze sbírky Jindřišky Loukotové
budou tak i nadále svědky šikovnosti našich
předků a tradice výroby hraček v pohraničí.
www.muzeummost.cz
Bas

Kavárna Jiřetínka www.hornijiretin.cz nově
Začátkem září se v Horním Jiřetíně otevřela kavárna Jiřetínka. Návštěvníky láká na
skvělou kávu, dorty, krásné a stylové prostředí nebo dětský koutek. Kavárna sídlí
v prostorách bývalé restaurace Pošta (Mostecká 34/76). Aktuální info kolem kavárny
mohou návštěvníci sledovat na facebookové
stránce kavárna Jiřetínka.
Foto: JB

Město Horní Jiřetín v uplynulých dnech
představilo nové oficiální webové stránky
a mobilní aplikaci, kterou si zájemci mohou zdarma stáhnout do mobilu na Androidu
nebo iOS. Aplikace je propojena přímo
s webem města a bude sloužit občanům
i turistům. Nabízí jednodušší a přehlednější
způsob informování o dění ve městě. Občané tak mají možnost mít všechny potřebné
informace o dění na radnici na jednom místě přímo ve svém mobilu. Turisté se zase
mohou dočíst o místních památkách, dění
v kultuře a sportu nebo si přečíst nejnovější
i archivovaná vydání městského zpravodaje
Jiříkoviny. Webové stránky nabízí možnost
zaregistrovat se k odběru novinek e-mailem například ze světa kultury nebo sportu v Horním Jiřetíně a Černicích. Zároveň
s možností zasílání pohotovostních a urgentních oznámení z radnice prostřednictvím
textových SMS zpráv, a to samozřejmě
zdarma.
Radek Vrábel

ZŠ a MŠ Horní Jiřetín
Letošní prázdniny opět utekly – a tak se
ve středu 1. září uskutečnilo slavnostní zahájení školního roku 2020/2021. Pro naše
nové žáky – prvňáčky – bylo přichystáno
slavnostní uvítání v kulturním domě Horní Jiřetín. Kromě třídní učitelky Naděždy
Stefanové je také přivítala ředitelka školy
Klára Křivánková spolu se starostou města
Vladimírem Buřtem. S uvítáním prvňáčků pomohli i žáci šesté třídy, kteří jako
„ochranka“ předali paní učitelku prvňáčkům. Malí školáci obdrželi krásné dárečky
na uvítanou. Všem žákům přejeme úspěšný
a radostný školní rok! Prvňáčkům přejeme,

Horní Jiřetín pokořil Litvínov

Stolní tenisté Sokola Horní Jiřetín se střetli
s divizním družstvem Litvínova v druhé fázi
Českého poháru na domácích stolech. Po
vítězné čtyřhře byli stále ve vedení. Jedním

z klíčových momentů byl duel domácího
Pepy Vondráčka, který prohrával dva nula
na sety, a dokázal utkání zvrátit ve svůj
prospěch a zvítězil 3:2. Za stavu 4:4 přidali

aby se jim u nás ve škole líbilo a aby se do
školy těšili.
Naděžda Stefanová
Foto: Ibra Ibrahimovič
pátý a šestý bod Martin Pech st. a nejlepší
hráč utkání Jiří Macháček a bylo hotovo.
Zklamaný kouč Litvínova Vratislav Čejka
prohlásil: „Nikdy jsem si nemyslel, že jste
tak dobří!“
Zdeněk Hylský
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Pouť a městské oslavy 2021

Foto: Ibra Ibrahimovič

Memoriál Václava Žaloudka
Dne 25. 9. 2021 se v Litvínově konal již
8. ročník Memoriálu Václava Žaloudka.
Turnaje se celkem zúčastnilo 7 mužstev –
TJ Sokol Horní Jiřetín, Litvínov I a II,
Čechie Litvínov, Baník Most, FK Teplice
a SFK Meziboří. Hrálo se systémem každý

s každým a naši fotbalisté, po dvou remízách a čtyřech výhrách, celý turnaj vyhráli
a obsadili 1. místo. Zvlášť cenné je vítězství
2:0 nad mužstvem FK Teplice, za které hráli
ještě nedávno aktivní hráči Štěpán Vachoušek a Pavel Verbíř. TJ Sokol Horní Jiřetín

Josef Vondráček, Jiří Sapoušek, Petr Zálešák, Ladislav Brejchal,
Lukáš Veverka
Dole – Miroslav Boublík, Miloš Leden, Petr Lenc, Jiří Sejval, Tomáš Svoboda

je teprve třetím mužstvem, kterému se podařilo turnaj vyhrát. Do současnosti to byly
jen Baník Most a FK Teplice.
Díky patří všem účastníkům turnaje
a věřím, že v se v dalším ročníku ve zdraví
setkáme a první místo obhájíme.
Jiří Sapoušek
Foto: JC

Dcera Václava Žaloudka předává putovní pohár a pohár za 1. místo.

Klub seniorů Horní Jiřetín a Černice
Konečně jsme se dočkali, situace se trochu uvolnila a klub seniorů Horní Jiřetín
a Černice mohl začít plnit své různé plány.
Nejdříve jsme poděkovali paní Hejlové za
to, že každý jubilant dostal ve svém měsíci
narození pozornost – bonboniéru. A ze zdravotních důvodů předala tuto milou povinnost paní Voženílková – určitě bude i nadále
spokojenost na všech stranách. Těšili jsme
se již dlouho na bowling, vyjeli jsem si zahrát do Chomutova. Další naše cesta byla na
pozvání dětí z dětského domova Hora Svaté Kateřiny na besídku k zahájení školního
roku. Bylo to hezké odpoledne a dětem určitě udělal radost i náš dárek – školních potřeb není nikdy dost. Mohli jsme uskutečnit
i náš každoroční podzimní výlet na výstavu
Zahrada Čech v Litoměřicích, kde si určitě
přišel na své nejen milovník flóry, ale i další
sortimenty se těšily naší pozornosti. Někteří
naši členové jeli v této době poznávat krásu

a náročnost Krkonoš. Blahopřejeme klubu
seniorů z Meziboří k šedesátému výročí založení. Úžasné výročí. Zájemci se zúčastnili
oslavy v Citadele. Před sebou máme další
kulturní zážitky – setkání s hercem Josefem
Dvořákem, divadelní představení v Mostě
a konečně již v roce 2020 zaplacený muzikál Kvítek mandragory zhlédneme 30.
10. v Praze. A protože nejen kulturou živ je
člověk, pro velký úspěch jsem si zopakovali
sportovní den na našem hřišti – vše včetně občerstvení zajistili naši členové Vasil
Kovtan a Jaroslav Soukup. Věřím, že se netěšíme marně, snad se vše vrátí do normálu,
i když už nebude nic, jako bylo – záleží na
nás, abychom se snažili radovat se ze života,
a různé zprávy, zejména negativní, berme
s rezervou. Těšíme se opět na každé naše
shledání, a tím i na nové zážitky.
Evža Stříteská
Foto: Evža Stříteská

Braňáček číslo sedm
Mladí hasiči se již posedmé pustili do pořádání Černického braňáčku. Letos se branný
závod konal netradičně v blízkosti bývalé
budovy a kolejiště. „Místo se hasičům líbilo,
členům okresního výkonného výboru dokonce natolik, že by tu chtěli pořádat i jiné
závody,“ okomentovala vedoucí mladých
hasičů Jana Žážová. Pozvání na poměření sil
a dovedností tentokrát přijali hasiči z SDH
Obrnice, SDH Želenice a SDH Hora Svaté
Kateřiny. „Počasí vyšlo oproti loňskému
roku na jedničku a našim mladým hasičům se na domácím poli opět velmi dařilo.
Braňáček je naší srdeční záležitostí, proto
mám velkou radost, že se opět povedl,“
uvedla Jana Žážová, jejíž hasiči bezmála
deset let skvěle reprezentují město. „Ráda
bych touto cestou poděkovala JSDH Horní Jiřetín za pomoc, kavárně Jiřetínka za
výbornou polévku, rodičům i kamarádům
a členům SDH Most za práci rozhodčích
a v neposlední řadě všem našim trenérům
za jejich práci a velkou přípravu braňáčku,“
dodala Jana Žážová.
bas

Starší

Černický braňáček výsledky
Přípravka

●● 1. místo – SDH Černice

Mladší
●● 1. místo – SDH Černice A
●● 2. místo – SDH Obrnice
●● 3. místo – SDH Černice B

●● 1. místo – SDH Černice
●● 2. místo – SDH Želenice
●● 3. místo – SDH Obrnice

Dorost
●● 1. místo SDH Obrnice
●● 2. místo SDH Černice
●● 3. místo SDH Želenice

Foto: Ibra Ibrahimovič

Nové dětské hřiště nedaleko bývalé nádražní
budovy se otevřelo malým návštěvníkům.

Foto: JB

Září oddílu moderní gymnastiky
TJ Sokol Horní Jiřetín

Stolní tenisté Sokola Horní Jiřetín se zúčasnili 10. ročníku Memoriálu Jana Rauschera
v Kopistech. Nejlépe si vedl Jiří Macháček,
který se stal celkovým vítězem. Gratulujeme!
Zdeněk Hylský
Foto: ZH

Na vítězné šňůře

Stolní tenisté Sokola Horní Jiřetín pokračovali o víkendu ve svém vítězném tažení.
Po úspěchu v kvalifikaci do KP1, pokoření
Litvínova v Českém poháru neprohráli zatím šest zápasů v řadě. V sobotním utkání
jako nováček soutěže porazili Slavoj Krásné
Březno 10:4. V nedělním utkání, kdy přijely
na naše stoly Litoměřice, bylo drama až do
stavu 6:6. Nakonec sérií 4 vítězství utkání
skončilo 10:6 v náš prospěch. Je třeba ocenit
týmovou spolupráci všech hráčů a zejména
dosud neporaženého Jirku Macháčka, ke
kterému se v nedělním utkání přidal
Martin Pech st., Jakub Röber a Pepa
Vondráček zahráli svůj standard hlavně ve
čtyřhrách, které byly odrazovým můstkem
k vítězství.
Zdeněk Hylský
Foto: ZH

Nábor nových gymnastek do našeho oddílu proběhl 20. 9. 2021 v kulturním domě
v Horním Jiřetíně. Zájem byl veliký a zúčastnilo se ho 22 holčiček ve věku 4 roky.
Přejeme všem, aby se jim u nás líbilo a aby
v moderní gymnastice našly zalíbení. Trenérkou nové přípravky je Jitka Leichnerová.
První závod, na který naše závodnice
kombinovaného programu mohly vyjet, byl
Chomutovský pohár. Na závod odjelo hned
7 závodnic a jedna rozhodčí. Na medailovou pozici se probojovala Natálie Kotlárová
(ročník 2005), která skončila na 2. místě.
Další, pěkné 5. místo patřilo Daniele Bendlové (ročník 2010).
Dne 26. 9. 2021 odjely naše závodnice
rovnou na dva závody. Základní program
odjel závodit do Mariánských Lázní. Závodnicím se závod vyvedl a domů si odvážely
5 medailí a 2 poháry v soutěži družstev.
V nejmladší kategorii 0. B zlato vybojovala
Viktorie Siposová (ročník 2015), bronz Mia
Pravda (ročník 2016) a těsně pod stupni vítězů skončila Šarlota Spilková (ročník 2015)
na 4. místě. V další kategorii 0. A vybojovala opět zlato Vivienne Pravda (ročník 2014)
a stříbro Emily Moscato (ročník 2014).

Z velkých závodnic se skvěle vedlo Anetě
Leinerové, která zvítězila ve své IV. kategorii a vezla si domů zlato. Další 4. místo se
podařilo získat Elišce Gajdošíkové ve III.
kategorii (ročník 2009). Do závodu měl náš
oddíl přihlášena 2 soutěžní družstva. První
družstvo získalo 1. místo a druhé družstvo
3. místo. Spolu se závodnicemi odjížděla na
závod i naše rozhodčí Michaela Smoláková.
Závodnice z kombinovaného programu
se vydaly poměřit své síly do nedalekého
Ústí nad Labem. Konkurence byla opravdu
veliká. Výkony našich závodnic na medaile
bohužel nestačily, ale i tak předvedly povedené sestavy. Nejlépe se dařilo Daniele
Bendlové (ročník 2010) a Natálii Kotlárové
(ročník 2005), které se umístily na 6. místě. Společně s kombinovaným programem
ještě odjížděly naše tři malé závodnice ze
základního programu a obsadily
stupně vítězů. 1. místo Nella Holotíková,
2. místo Viktorie Kotzová a 3. místo Eliška
Petříková.
Renáta Smoláková
Foto: OMG

Trucktrial v plné jízdě
Po roční, covidové, pauze se konečně rozjelo mistrovství České republiky v trucktrialu.
Bohužel i letošní ročník byl poznamenán
pandemickou situací, a tak se první závod jel
místo v dubnu až v polovině srpna. Nicméně
doháníme, co se dá, a dnes máme za sebou
už tři závody. A pro náš tým byl vstup do
sezóny povedený. V prvním závodě v Kunštátu obsadily naše posádky druhé a třetí
místo ve své kategorii, v Černuci druhé
a v Milovicích první a druhé.
Pro nezasvěcené, ale v podstatě pro
všechny, připomínám, že trucktrial je soutěž
nákladních automobilů v extrémně náročném terénu, kdy těžké automobily projíždějí
vytyčené branky, často na samé hranici fyzikálních zákonů. TRUCK TRIAL TEAM
HORNÍ JIŘETÍN se zúčastňuje seriálu mistrovství České republiky od roku 2007 se
speciály na bázi automobilů URAL 4320
a Tatra 815 6x6 VVN v kategorii největších
automobilů se třemi nápravami. Letos se do
bojů zapojují posádky na uralu.
Během své účasti v mistrovství ČR vybojoval náš tým celkem čtyři tituly mistra
republiky a pravidelně obsazuje stupně vítězů. Svými úspěchy a značnou popularitou
reprezentuje TRUCK TRIAL TEAM HOR-

NÍ JIŘETÍN naše město po celé republice,
a to nejen mezi příznivci tohoto motoristického odvětví.
Ale zpátky k závodům. První závod letošní sezóny se jel 7. a 8. srpna na Moravě
v Kunštátu u Boskovic. Jedná se o pískovnu se spoustou strmých výjezdů, prudkých
sjezdů i jinak zajímavých nástrah a rozhodně nebyla nouze o řadu kolizí. Bohužel jedna
z nich potkala i naši posádku manželů Wohlových, kdy při nájezdu do jedné z obtížných branek položili urala na bok. Naštěstí
se nic vážného nestalo a i přes tuto nehodu
obsadila tato posádka celkově druhé místo.
Třetí místo pak obsadili Pepa Bárta a Tom
Leichner.
Druhý závod se jel na konci srpna v Černuci u Slaného. Sice to není nejhezčí lokalita, ale zato nejbližší, a bylo to znát, protože
dorazila řada diváků z Jiřetína. Odměnou
jim byl vynikající výkon Honzy a Brigity
Wohlových, za který si opět zasloužili skvělé druhé místo.
Třetí víkend v září se jel třetí závod
v Milovicích u Nymburka. Milovice jsou
tradiční lokalita, ale letos byla naprosto jiná.
Majitel bývalého tankodromu celý areál revitalizuje – takže tam, kde se dříve jezdilo,

Tábořiště švédské armády –
tzv. švédské šance
Naprostá většina z nás jistě zná jednu z nejkrvavějších událostí období novověku na
území Evropy, kterou byla tzv. třicetiletá
válka. Naše země byla významným účastníkem této války a na jejím území se uskutečnila řada bitev.
Ani naše domovina a blízké okolí se
válečné vřavě té doby nevyhnuly. V únoru
1646 dobyla švédská vojska město Most
a zámek (v té době ještě hrad) Jezeří. A právě nedaleko zámku Jezeří se nachází vzpomínka na toto období a tyto události.
Při cestě z Albrechtic na Jezeří kolem

bývalé pily, což je mimochodem historická
a důležitá cesta z Čech do Saska, je zhruba
v polovině pozůstatek tzv. švédských šancí,
které byly zimovištěm menšího oddílu švédské armády v inkriminovaném roce 1646.
Po tomto jejich ležení se dochovaly obranné valy a příkopy, které chránily plátěná
obydlí vojáků. Je velmi pravděpodobné, že
v lesích Krušných hor nad Černicemi a Jiřetínem přebývalo na více místech mnohem
více švédských vojáků, což ostatně dokazují
i archeologické nálezy.
Tomáš Buřt

jsou dnes pastviny pro bizony a divoké koně
a lokalita pro sekce byla posunuta na jiné
místo (blíže k Mirakulu). Nutno říct, že ku
prospěchu věci, protože se zde podařilo postavit super sekce! Náročné, zajímavé a plné
adrenalinu. Troufám si říct, že toto byl nejlepší závod letošní sezony, a pochybuji, že
poslední závod v Jihlavě na tom něco změní. Náročnost sekcí totiž naplno prověřila
umění soutěžících posádek a schopnosti
vozidel. A právě zde se prokázala jedinečnost našeho speciálu v kombinaci s výkony
a nasazením našich posádek. Obsadily totiž
první a druhou příčku na stupních vítězů.
Pro úplnost – první místo si vydobili Pepa
s Tomem a pomyslnou stříbrnou medaili
získali Honza s Brigitou.
Pro letošek poslední závod se pojede
v Pístovských mokřadech u Jihlavy. A bude
to bomba! Vzhledem k vyrovnanosti letošních závodů se o titul mistra republiky v přímém souboji utkají dvě posádky,
z nichž jedna je naše. A tak uvidíme, jestli
se Honzovi konečně podaří získat vysněný
titul a v našem městě přibude další mistr
republiky!
Petr Leichner
Foto: TTTHJ

Osobnosti
Jan Fridrich z Valdštejna

V pokračování seriálu o významných osobnostech spojených s historií i současností
naší domoviny bych dnes rád připomněl
Jana Fridricha z Valdštejna, významného
šlechtice 2. poloviny 17. století, pražského
arcibiskupa a majitele rozsáhlého panství
duchcovsko‑litvínovského, jehož součástí
býval také Horní Jiřetín.
Jan Fridrich se narodil v roce 1642 ve
Vídni a 18. srpna téhož roku byl pokřtěn
v katedrále sv. Štěpána. Byl synem Maxmiliána z Valdštejna a Marie Polyxeny
z Talmberka, vdovy po Františku Josefovi z Lobkovic. Již od roku 1650 studoval
na jezuitském gymnáziu ve Vídni, kde žil
v bezprostřední blízkosti císařského dvora.
Ve studiích pak pokračoval na gymnáziu
v Praze a na filozofické fakultě pražské
univerzity a později také v Římě. Za svého několikaletého pobytu ve věčném městě
se seznámil s mnoha významnými umělci,
pro nás je však důležité, že do Valdštejnových služeb zde vstoupil malíř a vynikající
architekt Jean Baptiste Mathey. Po návratu Jana Fridricha z Valdštejna do Čech se
právě Mathey stal jeho dvorním architektem.
Na mnoha místech naší vlasti se setkává-

Jezeří v květech

Letos se opět o posledním zářijovém víkendu uskutečnila oblíbená akce s názvem Jezeří v květech. Deset profesionálních floristů
vyzdobilo interiéry zámku dechberoucími
květinovými instalacemi. Poprvé mohli
využít i čerstvě otevřenou a zařízenou enfiládu. Jde o tři nové místnosti, které mohli
návštěvníci jako součást expozice spatřit
vůbec poprvé. Výzdobu floristé tvořili převážně z květin a přírodnin, které nasbírali
v zámecké zahradě a okolním lese. V sobotu
akci doplnil i koncert nazvaný Herbář písní.
Repertoár byl složený zejména z tematicky
vybraných nejen lidových písní o květinách.
Na koncertu zazpívali a zahráli lidé s osobním vztahem k zámku, například průvodci
nebo dcera kastelánky Hana Krejčová ml.,
takže se celý nesl v hřejivé a přátelské atmosféře. Poslední akce letošního roku na zámek přilákala více než 200 lidí a květinová
výzdoba bude k vidění v prostorách zámku
ještě několik dní.
Hana Krejčová ml.
Foto: Jan Vlček

me s architektonickými památkami, jejichž
objednatelem a většinou i fundátorem byl
arcibiskup Valdštejn. V Praze jsou to například arcibiskupský palác na Hradčanském
náměstí nebo krásný křižovnický kostel sv.
Františka při staroměstské patě Karlova
mostu. Podstatnou část svého života byl
Jan Fridrich spojen s oblastí severozápadních Čech. Své panství duchcovsko‑litvínovské převzal do správy ve velmi složité
době, která byla stále ještě poznamenána
důsledky kruté třicetileté války. Přesto se mu
podařilo celé panství výrazně pozdvihnout.
V Duchcově pro něho J. B. Mathey vybudoval krásný barokní zámek se skvostným,
rozsáhlým parkem, v němž byl později vystavěn také špitál pro Valdštejnovy poddané.
V dalších městech, která arcibiskup považoval za důležitá pro své dominium, nechal
vybudovat krásné kostely. Mimo jiných tak
vznikl kostel sv. Michaela v Litvínově a především velký poutní chrám Nanebevzetí
Panny Marie v Horním Jiřetíně. Arcibiskup
Valdštejn velice podporoval poutní místa
s tradicí, a proto právě v Horním Jiřetíně
navrhl jeho architekt Mathey rozlehlý poutní
kostel, který měl svou velikostí odpovídat
mimořádně vysokému počtu každoročně
přicházejících poutníků. Památkou na stavebníka a donátora našeho kostela Jana Fridricha z Valdštejna jsou dva valdštejnské

erby na oltářích v bočních kaplích, jeden erb
je arcibiskupský a druhý hraběcí.
Jan Fridrich se dokončení stavby hornojiřetínského kostela nedočkal. Zemřel totiž
ve věku pouhých 52 let na krátkou, leč tehdy
neléčitelnou nemoc – neštovice – 3. června
roku 1694, tedy v prvním roce výstavby našeho barokního chrámu.
Vladimír Buřt
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e-mail: mistostarosta@hornijiretin.cz
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