
Dotace na kanalizaci
v dubnu 2008. Zajistit všechna potřeb-
ná rozhodnutí, vyjádření, doporučení či 
souhlasy na takto rozsáhlou stavbu je 
náročné pro každého investora, avšak 
pro obec ležící v dobývacím prostoru 
nebo v chráněném ložiskovém území je 
náročnost přinejmenším dvojnásobná. 
V únoru roku 2009 jsme podali žádost 
o dotaci do Operačního programu ži-
votní prostředí na Státní fond životního 
prostředí (SFŽP). V průběhu posuzo-
vání obdržela naše žádost jedno z nej-
vyšších bodových ohodnocení. V  září 
2009 proběhlo zasedání Řídícího výboru 
SFŽP, na němž byla naše žádost téměř 
jednohlasně doporučena ke kladnému 
vyřízení. To se velmi nelíbilo tehdejší-
mu ministru průmyslu a uhelnému lob-
bystovi Vladimíru Tošovskému, který 
se pomocí zákulisních a polooficiálních 
praktik pokusil poskytnutí dotace pro 
Horní Jiřetín zabránit. Tyto snahy na-
konec neuspěly a tak byla dotace (resp. 
registrační list dotace) podepsána ne-
jen ministrem životního prostředí, ale 
koncem března také ředitelem příslušné 
sekce na ministerstvu financí. 

Vážení čtenáři,
dostává se Vám do rukou obnovené vydání výtisku Hojiče, kte-
rý již v minulosti plnil funkci nezávislého zpravodaje s mož-
ností vyjadřování se k dění v Horním Jiřetíně a Černicích.

Budeme se i nadále zabývat problematikou zachování 
města Horní Jiřetín i jeho části Černice, budeme sledovat 
a přinášet názory našich spoluobčanů, budeme sledovat sou-
kromou těžební společnost a jejich kroky, které mají jediný 
cíl a to smazat z mapy Horní Jiřetín s Černicemi a potom 
možná další….

Nechceme jenom přepisovat názory a stanoviska ohledně 
bourání nebo nebourání, ale hlavně chceme ukázat, že v na-
šem městě, kde žije více jak 2100 obyvatel, máme kvalitní 

podmínky pro život a o kráse této části podkrušnohoří ani 
nemluvě. Jednou z důležitých událostí, která nás v nejbližší 
době čeká, jsou komunální volby, jejichž výsledek a násled-
né složení budoucího zastupitelstva ukáže, jakým směrem se 
budeme dál ubírat.

Pevně věřím, že bude „rozložení sil“ takové, které nám 
zajistí udržení současné pozice, to znamená rozvoj a moder-
nizaci Horního Jiřetína s Černicemi a to na všech úrovních. 
Pojďme se zapojit do věcí, které mají smysl a udělejme vše 
pro to, aby další a další generace také prožili svůj život ve 
městě, kde je spousta správných lidí, kteří určitě udělají co 
bude v jejich silách, aby náš Horní Jiřetín zachovali.

Zdeněk Bendl

 Celková dotace ve výši 232,4 mil. Kč 
na ČOV a splaškovou kanalizaci Horní 
Jiřetín se skládá z částky 219,5 mil. Kč 
z Fondu soudržnosti EU a 13 mil. Kč ze 
SFŽP ČR. Dotaci na kanalizaci Černice 
v celkové výši 19,6 mil. Kč tvoří 18,5 
mil. z Fondu soudržnosti EU a 1,1 mil. 
Kč ze SFŽP ČR.
 V roce 2009 byla dokončena projek-

tová dokumentace ke stavebnímu po-
volení a od té doby probíhala náročná 
inženýrská činnost. Poté byly podány 
žádosti o vodoprávní a stavební povo-
lení. V současnosti probíhájí  soutěže 
na vypracování zadávací dokumentace 
a teprve poté bude vypsáno „velké“ vý-
běrové řízení na dodavatele stavby.
 Vzhledem k obrovské náročnosti pří-

pravy předpokládáme, že vlastní stavba 
bude zahájena na konci roku 2010 nabo 
počátkem roku 2011. Všichni obyvatelé 
Horního Jiřetína a Černic budou včas 
informováni  o  harmonogramu  prací 
a všichni tak budou vědět v jakém sledu 
budou ke kanalizaci připojovány jednot-
livé objekty.

Vladimír Buřt 

Městu Hornímu Jiřetínu byla přidělena 
dotace ve výši 232 mil. Kč na výstav-
bu nové splaškové kanalizace a čistírny 
odpadních vod (ČOV) v Horním Jiřetí-
ně a 19 mil. Kč na výstavbu splaškové 
kanalizace a přečerpávací stanice v Čer-
nicích . Tím se město Horní Jiřetín stalo 
nepochybně jedním z nejúspěšnějších 
žadatelů o dotace z evropských struk-
turálních fondů v našem kraji. Této pří-
jemné  informaci  předcházelo  dlouhé 
období náročných a složitých příprav, 
projektování, projednávání atd. 
 Již v počátku roku 2007 byla vyho-

tovena studie. Hned poté mělo následo-
vat vypracování projektu k územnímu 
rozhodnutí. Garantem měla být Seve-
ročeská vodárenská, a.s. Po několika 
měsících  však  tato  společnost  ozná-
mila, že její projektanti nemají volné 
kapacity  a  vyzvali  naše město,  aby-
chom dokumentaci zadali sami. Přesto, 
že jsme takto zbytečně ztratili mnoho 
času, již na počátku roku 2008 byl pro-
jekt k územnímu rozhodnutí dokončen 
a ve stejné době bylo požádáno o vydá-
ní územního rozhodnutí, k čemuž došlo 
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To, že se Horní Jiřetín během posledních let změnil musí 
uznat každý.
To, že se změnil k lepšímu, je také více než jasné.
Stačí se projít místy, kde ještě před pár lety byly staré stro-

my a tráva s křovinami tak vysoká, že by se člověk menšího 
vzrůstu klidně ztratil a zcela určitě o něco přerazil. Pomalu, 
ale jistě tato džungle mizí a okrajové části Horního Jiřetína do-
stávají zcela jinou podobu. Chvályhodné je, že stavebníci ne-
vytvářejí satelity, kde jsou všechny domy skoro stejné a nebo 
tzv. řadovky, které do úžasného místa pod Krušnými horami 
určitě nepatří. Přesvědčete se o tom na několika fotografiích, 
kde jsou zachycené stavby dalších domů, ale i domy, které jsou 
už dokončené a vhodně doplňují ráz zdejší krajiny.

Zdeněk Bendl
Foto: Eliška Bendlová a Terezka Poštová

Slavný rodák
sledního působiště , do Kodaně. Přijal zde funkci kapelní-
ka v dánském Národním divadle a záhy se na žádost krále 
Chrisiána VIII. stal dánským královským dvorním kapelní-
kem. Královská kapela se pod Glaeserovým vedením rychle 
pozvedla. V roce 1846 založil Christián VIII. Královskou 
konzervatoř v Kodani a její vedení nabídl právě Glaeserovi. 
Velmi významná byla spolupráce se slavným pohádkářem H. 
Ch. Andersenem, na jehož libreta složil Glaeser několik oper, 
např. Rusalku nebo Svatbu na jezeře Corno. Za svého pobytu 
v Dánsku složil vedle oper také mnoho předeher, pochodů 
i komorních skladeb , mezi nimiž vynikala zejména nokturna. 
Franz Glaeser zemřel v Kodani 29. srpna 1861 a dostalo se 
mu velmi vřelého rozloučení široké veřejnosti. 
 Náš slavný rodák se dočkal již za svého života řady oce-

nění . Rakouský císař Ferdinand I. jej obdaroval brilianto-
vým prstenem za mimořádně hodnotné hudební ztvárnění 
bohoslužeb, v roce 1844 se mu dostalo velkého uznání od 
Hudebního spolku v Kodani a o rok později byl jmenován 
čestným členem Akademie sv. Cecilie v Římě. V roce 1847 
mu dánský král udělil nejvyšší ocenění, tzv. Danebrožský řád 
a povýšil jej do rytířského stavu za zásluhy o dánskou národní 
hudbu, za jejíhož zakladatele je Franz Glaeser dodnes pova-
žován. Na fasádu Glaeserova rodného domu čp. 33 v  Horním 
Jiřetíně byla již v roce 2004 znovuinstalována pamětní deska 
připomínající jedinečnou osobnost.

Podle textu Pavla Koukala sestavil V. Buřt 

 Mnoho měst a vesnic se chlubí svými slavnými rodáky. Také 
Horní Jiřetín se může pochlubit významnou osobností ev-
ropské kultury. V roce 1798 se v domě čp. 33 narodil Franz 
Glaeser, hudební skladatel a kapelník ve Vídni, v Berlíně 
a v Kodani. 
 Od svých patnácti let studoval housle, violu a skladbu na 

pražské konzervatoři. Za těchto studií složil jubilejní kantátu 
pro své rodiště – Horní Jiřetín. Od roku 1816 působil Glae-
ser ve Vídni, kde dále pokračoval ve studiích. Již rok poté 
měla v divadle v Leopoldstadtu premiéru jeho první zpěvohra 
a zároveň se Glaeser stal kapelníkovým adjuntem. Od roku 
1817 byl již samostatným kapelníkem a v té době složil hudbu 
k řadě divadelních her.
 V roce 1822 se stává kapelníkem v prestižním vídeň-

ském divadle na Josepfstadtu, kde se také seznamuje s L. 
van Beethowenem. Říká se, že v době, kdy již Beethowenovi 
nesloužil sluch, stával Glaeser při dirigování za jeho zády, 
aby mistrovo vedení orchestru kontroloval a upřesňoval. Náš 
rodák se pak ve Vídni dočkal řady velkých úspěchů uvede-
ním svých oper, z nichž nejznámněšími jsou Heliodor vládce 
živlů, Kamenná panna a Dík a nevděk. V závěru svého tři-
náctiletého vídeňského působení vedl orchestr ve slavném 
divadle Na Vídeňce. V roce 1830 Franz Glaeser přijal funkci 
kapelníka v berlínském divadle v Königstadtu. Dvanáct let 
zde vedl orchestr a dále komponoval. 
 Roku 1842 se Franz Glaeser přestěhoval do svého po-

Horní Jiřetín se změnil….
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Opravy kulturních památek 
v letech 2009 a 2010

Zamyšlení seniorky 
nad situací v Jiřetíně

 Úroveň obcí se posuzuje podle mnoha kritérií. Jedním z nej-
sledovanějších je péče samospráv o kulturní památky. V tomto 
ohledu se v Horním Jiřetíně nemáme zač stydět. Také v letech 
2009 a 2010 probíhala nebo stále probíhá řada stavebních 
i restaurátorských akcí obnovy kulturních památek na našem 
území. 
 V areálu zámku Jezeří byla v loňském roce obnovena 

fasáda zahradního průčelí severozápadního křídla. V tomtéž 
roce byla zahájena oprava severní předsíně, která tvoří přímý 
vstup ze zámecké zahrady do reprezentačních sálů zámku. 
Právě díky definitivní a komplexní obnově ucelených částí 
zámeckého areálu již návštěvníci nehledí na tento barokní 
skvost jako na „ruinu“, nýbrž jako na opravdový zámek , 
který je zcela rovnocenný ostatním nejvýznamnějším archi-
tektonickým památkám v naší vlasti. 
Rovněž v roce 2009 byla zahájena postupná obnova hospo-

dářských budov při západní terase zámku. Po několik desítek 
let se příchozím nabízel pohled na zčásti zřícený objekt na-
cházející se jižně od hlavní brány. Celková obnova této části 
zámeckého areálu bude trvat několik let. 
Město Horní Jiřetín se podílí na nákladech spojených jak 

s opravami zámku, tak i s propagací této významné a jedi-
nečné památky. 
Práce pokračují také na postupné celkové obnově kostela 

Nanebevzetí P. Marie v Horním Jiřetíně. Byla prakticky zcela 
dokončena technicky velmi náročná a hlavně rozsáhlá oprava 
barokního krovu obou kostelních lodí i presbytáře. Již letos by 
měly započít práce na obnově krovu a krytiny sanktusníkové 
i hlavní věže. V roce 2009 byly opraveny také další úseky 
fasády kostela. K dnešnímu dni je kompletně dokončena ob-
nova fasády jižní strany. 
Střední opravou prošly v  loňském roce  také  jiřetínské 

varhany. Pražský varhanář Martin Poláček provedl kom-
pletní demontáž všech dílů, opravil méně poškozené a vy-
robil repliky více poškozených dílů, provedl vyčištění všech 
dílů  a   nakonzervoval  součásti  napadené  dřevokaznými 
 škůdci. 
 Na několik měsíců zmizela ze svého podstavce barokní so-

cha sv. Jana Nepomuckého. To proto, že v zimních a v jarních 
měsících prošla tato vzácná památka dosud zřejmě největší 
restaurátorskou obnovou . Akademický sochař Bořivoj Rak 
mimo jiné také doplnil chybějící části plastiky. Umělecky ná-
ročné bylo zejména vymodelování již dávno uražené a ztrace-
né světcovy ruky s krucifixem. Zrestaurován byl i mimořádně 
hodnotný sokl s reliéfy výjevů ze života Jana Nepomuckého. 
Socha se na své původní místo vrátila těsně před naší poutí. 
Bohužel, hned druhý den poté byla poškozena vandaly.

Vladimír Buřt    

Po přečtení 3.čísla zpravodaje Dialog jsem došla k tomu, že 
pisatelé – p.Kronych, Černuška, Nečas a pí. Kolářová mají 
svůj osobní důvod k tomu, aby usilovali o zbourání Jiřetína. 
Jiřetín jim k srdci nepřirostl a vidina peněz za zbouraná obydlí 
je pro ně prioritou. Divím se ale p. ing. Leichnerovi, který 
se v Jiřetíně narodil a celý život tady žije. Jeho touha po 
zbourání je dobře patrná ze slov : „Ze všech stran se na nás 
valí populistické hlášky, že o svém osudu si máme rozhod-
nout sami, jinými slovy si prý máme říct o zbourání“. Tato 
věta je uvedena v článku „Nejistota pokračuje“. Ten, kdo 
tak velmi usiluje o zbourání Jiřetína jako p.Leichner prostě 
nemůže připustit druhou možnost a tou je zachování Jiřetína. 
Nejistota pokračuje, ale právě díky p.Leichnerovi. Kdyby 
p.Leichner nezačal s těžaři jednat, nebyla by pro těžaře šan-
ce vůbec o těžbě uhlí v Jiřetíně uvažovat. P.Leichner dělá 
všechno pro to, aby co nejvíce lidí podlehlo vidině velkých 
peněz a všechno ostatní – zachování domova, přírody a sou-
žití občanů, je vedlejší. 
Jsem ráda, že máme v Horním Jiřetíně velký klub seniorů 

a že senioři rádi chodí na naše pravidelné schůzky a jezdí 
na výlety, které nám umožňuje MěÚ Horní Jiřetín. Věkový 
průměr seniorů v našem klubu je podle mého odhadu 70 let. 
Co čekají lidé našeho věku od slibů p.Leichnera, které se – 
nedej Bůh – mohou uskutečnit za 10-15 let? Pořád věřím 
tomu, že lidí, kteří na tyto sliby p. Leichnera slyší, je necelá 
polovina. A ta druhá polovina bude pro zachování Jiřetína 
všechno, co je vůbec možné. Nechci lidi našeho věku za-
tracovat jen proto, že jsme starší. Ale právě proto, že jsme 
starší, máme se snažit držet pospolu a mít radost z každého 
dobře prožitého dne. Sliby o vybudování nového městečka 
Horní Jiřetín už popírá i samotný nepodepsaný pisatel člán-

ku „Lokality pro novou obec připraveny“. Uvádí, že podle 
zjišťovací fáze z r.2006 dávají obyvatelé Horního Jiřetína 
a Černic přednost postavit si nový dům podle svých představ 
a v místě, které si sami vyberou. Nedivím se starým lidem, 
kteří nemají sílu ani peníze na opravy svých domků a proto 
by raději dům prodali a šli do pečovatelského domu. Když 
prodají svůj domek nyní, mají šanci, že za domek dostanou 
peníze, které odpovídají jeho kvalitě. Po 10-15 letech jejich 
domy bez nutných oprav zchátrají a tak budou tito lidé rádi, 
že dostanou za svůj zchátralý dům stejné peníze jako nyní. 
To, že mladí nemají zájem o domek svých rodičů třeba proto, 
že žijí daleko a mají tam byt a práci, je běžný problém kaž-
dého jiného města či obce, nejen Horního Jiřetína a Černic. 
V Jiřetíně a Černicích je to větší problém jen pro ty co čekají 
na velké peníze. 
Na závěr ještě jednu příhodu, kterou jsme prožili na dovo-

lené a která nás, na rozdíl od Dialogu, potěšila a přímo dojala. 
Byli jsme v Jižních Čechách a jeli jsme se podívat na pěkný 
hřbitov, lemovaný malovanými otevřenými kapličkami v Al-
brechticích nad Vltavou. Kapličky právě opravovali štukatéři, 
se kterými jsme se dali do řeči už proto, že jsme původně 
taky z Albrechtic, ale bohužel zásluhou těžařů zbouraných 
v roce 1983.Postěžovali jsme si na situaci v Jiřetíně a jeden 
ze štukatérů prohlásil: „Znám kostel v Horním Jiřetíně. Je to 
cenná památka a v žádném případě nelze dopusti její zničení 
a to i za cenu, že bych se k tomu kostelu přivázal“. To je 
postoj člověka, který ctí historii. Věřím, že lidí, kteří si váží 
historie a kultury je i v Horním Jiřetíně většina. Věřím, že 
zvítězí rozum nad penězi a nestane se další barbarský zločin, 
jako bylo zbourání královského města Mostu.

Jaromíra Buřtová
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našich domovů velkou podporu. Princ 
Charles je sám uznávaným ekologem. 
Jedno  z  jeho  sídel  se  podobně  jako 
zámek Jezeří nachází taktéž na hraně 
uhelné jámy.
Počátkem června se Vladimírovi opět 

dostalo velké pocty. Nadace Charty 77 
a Nadace Partnerství ho vyhlásila vítě-
zem každoroční ankety o cenu Josefa 
Vavrouška  (prvního polistopadového 
ministra životního prostředí). Tuto pres-
tižní ekologickou cenu obdržel rovněž 
na ambasádě Velké Británie. Slavnost-
ní ceremonie se zúčastnilo mnoho vý-
znamných osobností naší země. Ve své 
děkovné řeči mimo jiné vyzdvihl sílu 
a pospolitost občanů Jiřetína, kteří se už 
tak dlouho úspěšně brání nátlaku hně-
douhelné lobby a jimž svou cenu také 
věnoval.

Jirka básnička

V letošním roce se v životě Vladimíra 
Buřta odehrály dvě významné události, 
které mají velký význam pro obyva-
tele Horního Jiřetína, Černic i zámku 
Jezeří. Koncem měsíce března navští-
vil naši zem následník britského trůnu 
sir Princ Charles a jeho manželka vé-
vodkyně z Cornwall, Camilla Parker-
Bowlesová. V předposlední den jejich 
státní návštěvy měl pan Buřt na britské 
ambasádě tu čest 
se s těmito dvě-
ma  osobnostmi 
setkat  a  předat 
jim  fotografie 
našich  domo-
vů.  Královský 
pár s díky tyto 
fotografie přijal 
a  vyjádřil  úsi-
lí o zachování 

Divadlo ŠachTa
Dívadlo ŠachTa  je  součástí kulturní-
ho dění v našem městě už pět let. Od 
roku 2005 jsme pro Vás připravili čtyři 
divadelní dýchánky, dokument Konec 
obcí v Čechách a první ročník festiva-
lu Erzfest,  který,  jak  doufáme,  bude 
v  příštím  roce  pokračovat.  K  našim 
již pravidelným akcím patří i pouťové 
pohádky pro děti a nově i skupina pro 
speciální pěší turistiku Autorské výlety 
po severních Čechách. Členové ŠachTy 
se i do budoucna budou snažit plánovat 
různé kulturní akce. Naše aktivity Vás 
zajímají a mnohokrát jste je svou účastí 
podpořili. Za to Vám, lidem z Horního 
Jiřetína, Černic a širokého okolí, děku-
jeme! 
Máme i webové stránky divadlosach-

ta.webgarden.cz
Za dívadlo ŠachTa 

Jirka básnička

Rok velkých událostí

O co jim opravdu jde?
Sdružení Dialog neustále obhajuje svoji 
činnost větami: „My nechceme bourat 
Jiřetín, my jen chceme být připraveni až 
k tomu dojde.“ Podobný slogan mají do-
konce na úvodní straně svých webových 
stránek. Proč ale tedy všechny články 
a komentáře směřují v neprospěch Ji-
řetína?  Proč  jeden  z  členů  na  svých 
osobních stránkách mluví o zbourání 
Jiřetína jako o synonymu zdravého ro-
zumu? Proč tak aktivně spolupracují se 
společností Czech coal a to nejen kvů-
li úpravě nabídky od této společnosti? 
Proč do svých řad přijímají lidi, kteří 
kupují v Jiřetíně nemovitosti pouze za 
účelem vidiny zisku? Dle mého názo-
ru jsou tyto argumenty jednoznačným 
důkazem toho o co doopravdy tomuto 
sdružení jde. Ať narovinu přiznají o co 
jim opravdu jde a nelžou ostatním li-
dem. Ona lež, ta se vždycky provalí, ať 
chtějí nebo ne. 

Tomáš Buřt

 589. slavnost Mostečanů v Horním Jiřetíně
Již 589 let si obyvatelé Mostu připo-
mínají  událost,  k níž došlo v období 
husitských válek. V roce 1421 se voj-
sko Jana Žižky přiblížilo k mosteckým 
městským hradbám, aby hrdé město do-
bylo a zničilo stejně tak jako celou řadu 
dalších měst, vesnic, klášterů a hradů. 
Mostečané tehdy svorně poklekli před 
„Mosteckou madonu“ a prosili o záchra-

nu města i vlastních životů. Prosby byly 
vyslyšeny a město bylo v boji uhájeno. 
Od té doby se každoročně koná děkovná 
mše svatá k uctění Panny Marie.
 Pro konání 589. slavnosti si mostečtí 

rodáci vybrali poutní kostel Nanebevze-
tí P. Marie v Horním Jiřetíně. Letošní 
oslavné mše, která se konala 7.srpna, 
se zúčastnilo více než sto původních 

mosteckých obyvatel 
německé národnosti, 
kteří  byli  po  roce 
1945 nuceni opustit 
své domovy. Účast-
níci letošní slavnosti 
vyjádřili  jednotnou 
podporu našemu úsilí 
o zachování Horního 
Jiřetína a Černic. Od 
lidí, kteří osobně pro-
žili násilné vyhnání 
ze  svých  domovů  , 
je podpora dvojnásob 
cenná a povzbudivá.

 Mostecká tradi-
ce je obdivuhodná 
a je srovnatelná tře-
ba s naší jiřetínskou 
poutí. Je trochu 
smutné, že se letošní 
slavnosti nezúčastnil 
téměř nikdo ze sou-
časných  obyvatel 
Mostu, což není pro 
budoucnost  dávné 
a krásné tradice příliš 
dobrým signálem. 

Vladimír Buřt   
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