
Vážení čtenáři,
v dalším vydání Hojiče najdete články, které se týkají jak běž-
ného dění v našem městě, tak i událostí, které se již staly anebo 
se teprve stanou. Určitě významná byla i událost, která se stala 
nedávno na celorepublikové úrovni a to odstoupení Jiřího 
Paroubka z čela ČSSD, který velice aktivně prosazoval prolo-
mení limitů a likvidaci Horního Jiřetína samozřejmě i s částí 
Černice. Do poslanecké sněmovny se nedostali také pánové 
Vojíř, Aubrecht, Říman a další, kteří pečlivě připravovali půdu 

pro uhelnou společnost. Další významnou událostí byl úspěch 
politických stran, které voličům slíbily zachování limitů těžby 
hnědého uhlí na severu Čech, do sněmovny byl zvolen i Milan 
Šťovíček, který patří mezi početné odpůrce další nesmyslné těž-
by. Výsledek voleb do poslanecké sněmovny v Horním Jiřetíně 
jasně ukázal, že lidé své město uhlobaronům nedají.

Teď už zbývá jenom „maličkost“, potvrdit tento výsledek 
v následujících komunálních volbách.

Zdeněk Bendl

Občasný zpravodaj pod číslem vydání : 2/2010 (září)
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Předvolební diskuze s Radiožurnálem
Rozhlasový tým Martina Veselovského 
navštíví od 15. září do 13. října Brno, 
České Budějovice, Horní Jiřetín, Os-
travu a nakonec Prahu, aby vás v před-
volebních diskuzích seznámil s kandidá-
ty do komunálních voleb. Uslyšíte také 
reportáže ze statutárních měst a dozvíte 
se, jak se dařilo v uplynulém volebním 
období. S Radiožurnálem budete vědět, 
jak „na ně“ v komunálních a senátních 
volbách 2010! 

Každou středu počínaje 15. zářím se 
vždy od 17 hodin můžete těšit na mo-

derátora Martina Veselovského a jeho 
hosty. Co trápí vaše město nebo obec 
a co jsou pro to politici schopni a ochot-
ni reálně udělat, aby nešlo o plané sliby 
a lákadla pro voliče? V rozhodování 
vám pomůže Radiožurnál!

29. září 2010 Horní Jiřetín,
Restaurace Pošta,

 
(diskuzi vysílá přímým přenosem

také stanice ČRo Sever)

Už to budou čtyři roky…
Myslím, že je dobré připomenout si významnou událost, která 
se odehrála 17. října 2006, kdy na základě novely zákona 
o obcích rozhodl předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR o navrácení statusu města Hornímu Jiřetínu.

Horní Jiřetín byl na město povýšen již v roce 1914 privi-
legiem císaře Františka Josefa I.

Dolní Jiřetín, zlikvidovaný kvůli těžbě hnědého uhlí, byl 
městem již od roku 1571.

„Je to pro nás samozřejmě velká satisfakce, Horní Jiřetín 
získá zpět to, co mu bylo v minulosti neprávem odejmuto. 
Vrácení statusu města je ale důležité i pro probíhající boj 
za záchranu našich domovů před velkorypadly. Jde o jasný 
signál, že pro stát nejsme bezvýznamnou vesničkou, kterou 
chce odepsat kvůli těžbě uhlí,“ uvedl starosta Branko Gla-
vica.

Začátek vysílání diskuzí je vždy 
v 17 hodin.

Prosíme zájemce o účast, aby se dosta-
vili nejpozději v 16.40 do místa konání.

Své dotazy můžete hostům posílat 
také prostřednictvím e-mailové adresy 
volby@rozhlas.cz nebo přes facebook 
Dvaceti minut Radiožurnálu. Každou 
předvolební diskuzi poslouchejte na 
Radiožurnálu, na internetu a v živém 
videopřenosu na zpravy.rozhlas.cz.

Zveřejněno se souhlasem ČRo 1 
– Radiožurnál Autor:   ČRo

Volby a „černé duše“
Nečistých úmyslů lze dosáhnout jedině nečistými prostředky. 
Takové prostředky nemusí být vždy jen protizákonné, naopak, 
mohou být zcela v souladu se zákonem, avšak přesto jsou na-
prosto nemorální. Po Jiřetíně se například říká, že příznivci 
jistého politického seskupení chtějí ovlivnit výsledky komu-
nálních voleb pomocí „černých duší“, tedy lidí, kteří s naším 
městem nemají vůbec nic společného a kteří se zde přihlásí na 
krátký čas v době komunálních voleb k trvalému pobytu, aby 
mohli být „jiřetínskými voliči“. Nevím, co je na těchto drbech 
pravdy, ale věřím tomu, že každý anebo téměř každý člověk má 
v sobě alespoň minimum cti a tak také věřím v předvolební boj 
založený na přesvědčivé argumentaci, osobní angažovanosti 
a rozumu těch, kteří se budou ucházet o hlasy voličů.

Je naprosto nepřijatelné, aby o dalším osudu našeho do-
mova rozhodovali lidé, kteří zde nežijí. Vladimír Buřt
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Horní Jiřetín v komunálních volbách rozhodne o své budoucnosti
na základě výsledků referenda přijalo usnesení, že s těžaři 
o likvidaci města nebudou vyjednávat a učinili mnoho vý-
znamných kroků nejen pro zachování svého města, ale pře-
devším pro jeho rozvoj. Horní Jiřetín navštívilo a podpořilo 
mnoho významných osobností a politiků. Do města se začaly 
navracet původní památky, opravilo se mnoho obecních bytů 
a budov, vydláždily se chodníky a intenzivně se připravuje 
výstavba tolik potřebné obecní kanalizace. Složení nového 
zastupitelstva rozhodne, jakým směrem se vydáme na další 
čtyřleté období. Jiří Beneš

Proč jsou limity stále tématem
Není to sice tak přímočaré, ale zjednodušeně se dá říci, že 
otázka zachování limitů povrchové těžby uhlí v Podkrušno-
hoří by dnes již nebyla tématem (nebylo by o čem hovořit), 
kdyby občanské sdružení Dialog, v očekávání osobních pro-
fitů pro své čelné představitele, nevyvíjelo aktivní činnost ve 
prospěch těžařů a jejich záměrů na další devastaci zmučené 
severočeské krajiny.

Ačkoliv současná vláda rozhodně není vládou „zelenou“, 
přesto ve své koaliční smlouvě jasně deklaruje nejen zachování 
limitů, ale i otevření cesty k potřebným změnám Horního zá-
kona a v neposlední řadě také svou podporu výrobě elektrické 
energie z jádra i obnovitelných zdrojů. Vláda chce pokračovat 
i v razantních úsporách energií. Veřejné mínění v kraji i v celé 
vlasti je jednoznačně proti rozšiřování povrchové těžby uhlí. 
Navíc žijeme v době převratných technologických novinek, 
které rychlým tempem zlevňují výrobu tepla a elektřiny z ob-
novitelných zdrojů. Ty se tak stávájí stále konkurenceschop-
nějšími a také dostupnějšími širokému okruhu zájemců.

O tom, že uhlí, které leží za limity, naše energetika nepo-

třebuje, svědčí celá řada nezávislých studií (podrobněji v pří-
spěvku M. Sedláka na jiném místě tohoto čísla). To dostatečně 
prokazatelně potvrzují mj. také závěry tzv. Pačesovy komise, 
která byla ustavena vládou již před několika lety.

Všechno výše popsané je dobře známé nejen široké veřej-
nosti, ale i těžařům a členům sdružení Dialog. Proto si troufám 
tvrdit, že protěžební činnost Dialogu je nyní pro vlastníky 
a manažery dolů jedinou spojnicí s jejich snahou o prolomení 
limitů těžby a tím navýšení hodnoty celé těžební společnosti. 
V této souvislosti je přinejmenším úsměvné, když si vedoucí 
představitel Dialogu v médiích naříká, že se v Jiřetíně stále 
mluví jen o limitech a o bourání města, zatímco by se mělo 
hovořit také o jiných věcech týkajících se života místních 
lidí. Škoda, že se tento člověk nedívá kolem sebe, aby viděl, 
že Jiřetín žije svým běžným a dosti bohatým společenským 
životem. A proč jsou limity stále diskutovaným tématem? 
Protože se těžaři snaží prostřednictvím Dialogu šířit nervo-
zitu, neklid a stres mezi našimi obyvateli.

Vladimír Buřt

Už je to více jak pět let, kdy se většina obyvatel vyjadřovala 
v místním referendu k otázkám případné těžby uhlí pod domy 
v Horním Jiřetíně a v Černicích. Pro zachování limitů se vy-
slovilo 96 % hlasujících, účast činila 75 % z 1601 oprávně-
ných voličů. Případné zrušení územních limitů by otevřelo 
cestu k likvidaci obou obcí kvůli těžbě uhlí.

Dva roky po tomto referendu, po kampani a intenzivní 
„zjišťovací fázi“ MUS , která měla přesvědčit obyvatele 
k přestěhování, volilo 75% občanů v komunálních volbách 
strany prosazující zachování města. Zastupitelstvo následně 

Jezeří
Dolní Jiřetín
Komořany
Holešice
Slatinice
Záluží
Libkovice
Most
Velebudice
Kamenná Voda

Albrechtice
Dřínov
Třebušice
Hořany
Bylany
Růžodol
Kopisty
Střimice
Židovice

Čtrnáct Dvorců
Ervěnice
Souš
Vršany
Čepirohy
Dolní Litvínov
Pařidla
Skyřice
Stránce

Všechny vyjmenované obce zmizely v průběhu posledních padesáti let z mapy Mostecka.
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Čisté teplo bez uhlí (a plynu)
Českou veřejnou debatou občas zahýbe požadavek politiků 
nebo i provozovatelů velkých tepláren na pokračování těžby 
uhlí za limity. Příčina je všeobecně známá: drtivá závislost 
domácí ekonomiky na fosilních palivech. Existence měst 
a obcí v severních Čechách se tak snadno stávají rukojmím 
zbytku republiky v touze po uhlí. Přitom existuje řada snadno 
dostupných řešení, která zbaví Česko závislosti na špinavém 
uhlí a ruském plynu nadobro.

Zelená tepelná pohoda
Současná spotřeba tepla v českých domech činí 263 PJ. Pokud 
však Česká republika využije příležitostí k zateplení domů 
a vytápění obnovitelnými zdroji energie, může závislost na 
plynu a uhlí podstatně snížit. Potvrzují to propočty takzvané 
Pačesovy komise. Došla k závěru, že lze snížit spotřebu uhlí 
a plynu na vytápění domů a budov izolacemi domů o více 
než polovinu dnešní spotřeby (173 PJ).

Příležitosti zelených řešení jsou trojího typu. První skupinu 
tvoří stavební vylepšení stávajících budov (zateplení, výměna 
oken a další opatření k lepší izolaci domů), druhou lepší tope-
ní ve stávajících domech (regulace či výměna kotlů v zatep-
lených domech za menší, efektivnější), a třetí přechod nové 
výstavby na nízkoenergetický a později pasivní standard.

Praktické řešení spočívá v rekonstrukcích domů na níz-
koenergetickou spotřebu. U panelových domů, které jsou pro 
teplárenství klíčové, se běžně dosahuje i podstatně lepších 
výsledků. Neméně důležité než zateplování a další opatření 
ve stávajících budovách jsou lepší standardy při výstavbě no-
vých budov. Takzvané pasivní budovy mají spotřebu dokonce 
méně než 15 kWh/m2 ročně. Účty za energii v pasivním domě 
jsou oproti běžnému o 80 – 90 % nižší. Náklady na stavbu 
nízkoenergetického domu – který srazí účty za vytápění na 
třetinu – jsou víceméně stejné jako u běžných staveb. Více-
náklady na pasivní budovy činí 5 – 10 %.

Izolace domů má v České republice také zajímavé eko-
nomické souvislosti: generuje řadu pracovních míst a díky 
záporným nákladům vydělá více, než jsou nutné investice.

Domácí energie
Zbývající část spotřeby uhlí a plynu v teplárenství mohou po-
krýt solární kolektory, výtopny či kotle na biomasu, efektivní 
tepelná čerpadla a další domácí obnovitelné zdroje energie. 
Pačesova komise odhadla potenciál tepla z obnovitelných 
zdrojů na 127 PJ k roku 2030, respektive 152 PJ k roku 2050. 
Zelená energie tak může výhledově pokrývat zbývající část 
současné spotřeby, která zůstane po zateplení domů.

Většinu potenciálu tvoří lesní, zbytková i zemědělská bi-
omasa, která bude využita v bioplynových stanicích nebo 
k čistému spalování či spoluspalování. Kalkulace však bere 
v potaz i rostoucí zastoupení hlubinné geotermální energie 
nebo využití solárního ohřevu vody.

Nadobro uhlí sbohem
Možnosti zateplování českých domů jsou pětkrát větší než 
veškerá energie z uhlí, kterou by dodávalo kontroverzní roz-
šíření uhelných dolů na Mostecku a bourání dalších obcí. 
Čísla Pačesovy komise také potvrdila, že součet příležitostí 
k zateplování domů, využití lepších technologií v nových 
budovách a vytápění obnovitelnými zdroji je u nás větší, než 
kompletní spotřeba uhlí a zemního plynu k vytápění.

Rozhodnutí o odpisu uhlí z české energetiky bude vyža-
dovat politickou odvahu a neobejde se bez realizace sady 
konkrétních opatření, která by zajistila, aby české domác-
nosti mohly příležitostí zelených řešení využít. Patří mezi 
ně lepší pravidla pro developery, vytvoření Fondu energe-
tické nezávislosti, kam stát bude vkládat část svých výnosů 
z používání fosilních paliv a investovat je do zateplení skoro 
každého domu v republice, zákon o podpoře obnovitelných 
zdrojů tepla nebo nová legislativa, jež stanoví, že Česká 
 republika bude snižovat exhalace skleníkových plynů o 2 % 
ročně.

Volba politiků však do sebe promítá to, zda zůstane Česko 
fosilním skanzenem Evropy, nebo zda půjde moderní cestou 
čistých inovací, které zvednou ekonomiku.

Martin Sedlák, Hnutí DUHA

Co nového na Jezeří
Letošní rok se zámku opravdu dařilo. Svou návštěvností dokonce předehnal tak 
známé zámky, jako např. Libochovice či Krásný Dvůr. Je polovina září a od 
začátku sezóny se na zámek přišlo podívat již více než 14 000 návšťevníků. 
Na začátku minulé sezóny jsme prohlídkový okruh obohatili o nové místnosti 
– ložnici kněžny, koupelnu kněžny a dvě místnosti v severní věži (náznaková 
expozice pokojů služebnictva).V současné době na zámku probíhá rekonstrukce 
kulečníkového sálu. Nově je také zrekonstruována část fasády zámku na jeho 
zahradě.V příští sezóně se chystáme otevřít také apartmá knížete s obrazárnou.

Těšíme se na Vaši návštěvu! Hana Krejčová ml.

Uhelné safari bez uhlí
překvapilo, že jsme vůbec nejeli dolů do dolů. Místo toho 
jsme jezdili po rekultivovaných oblastech tj. „Benedikt“, Hi-
podrom (o kterém si mimochodem naše průvodkyně mys-
lela, že je podobný Řípu), na vyhlídku dolu Vršany – nikoli 
dovnitř a nakonec jsme odjeli k napouštěnému jezeru Most. 
Na tomto místě bylo vše zakončeno jednou soutěžní otázkou 
a předáním cen za soutěž v podobě svítilny s popruhy na hlavu 
a safari čepičkou s muflony, které jsme mimochodem opravdu 
z vyhlídky jako běhající tečky viděli. Celkově jsou tedy mé 
dojmy… velice zvláštní. Hana Krejčová, žákyně osmé třídy

V naší škole, v Horním Jiřetíně, se do školy v přírodě jezdí 
na začátku školního roku. děti, které neodjely, měly vyučo-
vání volnější. To nabízí mnoho času pro výlety. Kromě téměř 
pravidelného výletu na zámek Jezeří – mého bydliště, jsme 
se jeli podívat do Teplické botanické zahrady a hlavně – na 
Uhelné safari. Výlet začínal u našeho kulturního domu, kde 
nás u minibusu přivítal inženýr Leichner a potom jsme odjeli 
do Mostu. První zastávka byla u sídla Litvínovská uhelná, 
kde jsme do vozidla přibrali průvodkyni. Nyní se dostávám 
k názvu článku – nevím jestli mě to zklamalo, ale aspoň mě 
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Poděkování: Děkujeme všem, kteří se podílejí na přípravě a vydávání Hojiče, jak náměty pro různé příspěvky, tak i finančně. Zvláštní poděkování patří 
Pavlu Hogenovi z Horního Jiřetína, který velmi ochotně a pečlivě připravuje jednotlivá vydání pro tisk. Děkujeme také dobrovolníkům, kteří zdarma 
roznesou Hojiče do vašich schránek. Zdeněk Bendl, Vladimír Buřt

A máme tady konec prázdnin a léta…
Dne 29.8.2010 se na koupališti v Horním Jiřetíně konala 
akce ,,Ukončení prázdnin“ v duchu indiánského léta. Na této 
akci se mimo jiných podílel i náš oddíl Moderní Gymnastiky. 
Měli jsme připravené vystoupení v podobě tří tanečků. S nej-
mladšími děvčaty nacvičily taneček s názvem Koťata jejich 
trenérky Kateřina Bělinová a Barbora Mocková. Další dva 
tanečky s názvem Divoké kočky a Dixonky nacvičila trenér-
ka Michaela Smoláková. Indiánské léto jsme řádně přivítali 
pokřikem, který s děvčaty nacvičila na našem soustředění 
,,Šamanka“ Helena Dernerová. Jaké by to bylo indiánské léto 
bez pořádných indiánů. Proto děvčata i trenérky přišly v indi-
ánských tričkách, které si vyrobily na soustředění a navodily 
tak správnou atmosféru. Trenérky s ostatními dětmi vyráběly 
na místě indiánské čelenky a kreslili jim indiánské vzory na 
obličej. Samozřejmě nesměl chybět totem a indiánská vlajka. 
Jen oheň nešel založit, protože opět pršelo.

Dále jsme pro všechny děti připravili klasické dětské soutě-
že jako např. hod na cíl, přetahování lanem a skok v pytli. Kaž-
dé dítě bylo hned na místě odměněno sladkostí nebo drobným 
dárečkem. Každoročně proběhla i soutěž pro dospělé. Házelo 
se sudem a soutěžilo se v pečení moučníků. Děti viděly také 
ukázku cvičených psů městské policie a ukázku práce hasičů. 
Doufám, že i přes nepříznivé počasí se všem zúčastněným 
líbilo. Renáta Smoláková

POZOR ! ZAČALI JSME CVIČIT !
Ženy: od 6.9.2010 od 18:00 do 19:00 hod.,
jinak každé pondělí a čtvrtek ve stejný čas
pí. Brunclíková, pí. Fóblová
Hrátky pro nejmenší (předškolní věk):
od 13.9.2010 od 16:00 do 17:00 hod.
– cvičení je vždy v pondělí ve stejný čas
– pí. Žážová, pí. Dobiášová
Míčové hry ( děti a rodiče):
od 13.9.2010 od 19:00 do 20:00 hod.
– cvičení je vždy v pondělí ve stejný čas
– pí. Smoláková, pí. Žážová
Oddíl moderní gymnastiky:
od 17.9.2010 od 16:00 do 17:00 hod.
– cvičení každý pátek a sobota
– trenérky: Smoláková R., Bělinová K., Mocková B.,
Smoláková M.
Další sporty v naší tělocvičně: fotbal, florbal, volejbal.
Bližší informace vám sdělí vedoucí těchto sport. složek.

TJ SOKOL HORNÍ JIŘETÍN

Letní tábor Duhy opět v Horním Jiřetíně
Po čtyřleté přestávce uspořádalo ekologické hnutí Duha svůj 
letní tábor opět u nás v Horním Jiřetíně. Asi třicet členů a pří-
znivců Duhy nás přijelo podpořit v úsilí o zachování a rozvoj 
našeho domova. Ve druhém srpnovém týdnu byly uspořádány 
dvě veřejné debaty, jichž se vedle účastníků tábora a význam-
ných hostů zúčastnilo vždy také několik desítek místních 
obyvatel. V první diskuzi, ve středu 11.srpna, vystoupili např. 
bývalý ministr životního prostředí Martin Bursík nebo známý 
fotograf Ibra Ibrahimovič. Druhá debata, která proběhla o den 
později, navazovala na veřejnou projekci filmu „Ženy SHR“ 
a hlavními hosty byli režisér snímku Martin Dušek a jedna 
z hlavních protagonistek filmu – kastelánka zámku Jezeří 
Hana Krejčová. Obě diskuze byly velmi živé a protáhly se 
do pozdních večerních hodin.

Účastníci tábora si také vyšlápli na Jezeří, aby pozna-
li na jedné straně nenapodobitelnou krásu naší domoviny 
a na druhé straně nepředstavitelný rozsah devastace kdy-
si tak  nádherné krajiny Podkrušnohoří. Z vyhlídky nad 
 Jezeřím mohli na vlastní oči zhlédnout, co „dokáže“ lidská 
pýcha.

Vedle diskuzí a výletů se také pracovalo. Táborníci od-
vedli slušný kus práce při úklidu a při údržbě zeleně v cen-
tru  Horního Jiřetína a podél příjezdové cesty k jezeřskému 
zámku. Vladimír Buřt

LIMITY TĚŽBY – NEAKTUÁLNÍ TÉMA? PRÁVĚ NAOPAK
Dalo by se říci, že dodržením programového prohlášení sou-
časné  vlády v otázce prolomení územních limitů těžby je 
minimálně na pět let jasno. Tolik ožehavé a diskutované před-
volební téma jaksi ustoupilo do pozadí a i média už mu nevě-
nují tolik pozornosti. Limity těžby se netýkají pouze Horního 
Jiřetína, jde také v neposlední řadě o Sokolovsko, Severní 
Moravu a Beskydy. U nás v Horním Jiřetíně se staly limity 
těžby politickou otázkou existence našeho města tím více, 
že zde proti sobě vystupují politické subjekty se zásadním 
postojem k tomuto tématu. Lidé v našem okolí jsou někdy 
až unaveni neustálým masírováním mozků a překrucováním 
informací, které mají za následek a hlavně cíl názorovou rezig-
naci a nezájem o události v Horním Jiřetíně. Přál bych si, aby 
naši občané měli větší zájem o tyto události a informace, třeba 
pouhou účastí na zastupitelstvu. Na vlastní oči se přesvědčit, 
komu doopravdy o co jde a jaké hájí zájmy. Těžko očekávat 
vyvážené a nezaujaté informace z médií, které ovládají těžaři. 
Po neúspěchu v prosazování uhelných zájmů na vládní úrov-
ni, můžeme s jistotou letos očekávat jeden z posledních tahů 
uhlobaronů a jejich přisluhovačů. Jde o to zvrátit pro tuto sku-
pinu tolik nelichotivé skóre ve svůj prospěch v komunálních 
volbách a tím si otevřít cestu na radnici s plány na likvidaci 
Horního Jiřetína a Černic. Proto mi dovolte vyzvat  a požádat 
všechny obyvatele-voliče Horního Jiřetína  a Černic, kteří mají 
kladný vztah  ke svým domovům, aby existenční tlak, nekalé 
intriky ustáli a přišli k volbám s jasným postojem k osudu 
našeho města. Mluvíme o vyhrané bitvě nikoliv válce, ale 
věřte v naši další nepolevující snahu, která jednou bude mít 
plody v podobě rozvoje a jisté budoucnosti Horního Jiřetína 
a Černic. Jednou z prvních vlaštovek by mohla být novela 
horního zákona, která by jasně nastavila pravidla pro odpis 
uhelných zásob. Pavel Wagner
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