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Vážení obyvatelé Horního
Jiřetína a Černic,
Vánoce jsou tady a my
vám přejeme, aby vám
přinesly klid a mnoho
kouzelných okamžiků
s vašimi nejbližšími.
Takové okamžiky jsou totiž
k nezaplacení a nevyrovná
se jim ani ten nejdražší
dárek. Přejeme vám tedy co
nejvíce takových vánočních
okamžiků a v novém roce,
který společně zahájíme
novoročním ohňostrojem
1. 1. 2017 na náměstí
1. máje, hlavně hodně zdraví
a štěstí!
Redakce

Advent a vánoční tradice

Krásný předvánoční čas začíná čtyřtýdenní
dobou, nazývanou advent. Toto slovo pochází z latinského „adventus“, což znamená příchod. Zejména pro věřící se vyznačuje dvojím očekáváním – slavnosti narození Ježíše
Krista a jeho druhého příchodu na konci času.
Počátky adventu sahají do 7. století. Advent trvá čtyři týdny, začíná 1. neděli adventní, tedy neděli mezi 27. listopadem a 3.
prosincem. Konec adventu pak představuje
západ slunce na Štědrý večer, a končí tedy
dnem Narození Páně (25. 12.).
Je to období pokání, rozjímání a duchovního zklidnění, pro křesťany začíná církevní
rok. V adventu se nepořádají taneční zábavy
nebo svatby, uklízí se celý dům i hospodářská stavení. Je to doba domácích zabíjaček,
pečení a přípravy pokrmů na vánoční stůl.
Každé ráno se za tmy chodí do kostela na
jitřní mši svatou zvanou roráty (z latinského rorate – „rosu dejte“), která představuje
specifickou podobu ranní mariánské mše
v době adventní.

K Štědrému dnu, večeru i k dalším svátečním dnům až do svátku Tří králů se váže
řada krásných křesťanských i lidových
zvyků. K nejznámějším patří zvyky strojit
vánoční stromek a stavět betlém.
Původ zdobení vánočního stromku nalézáme v Německu. V městě Freiburgu v roce
1419 ověnčili členové pekařského cechu na
Vánoce strom na náměstí jablky, oplatkami,
perníky, ořechy a papírovými růžemi. Od
poloviny 17. století se vánoční stromek přesouval z veřejných prostor do šlechtických

a bohatých měšťanských rodin, až se zvyk
v 19. století rozšířil po celé Evropě. V Praze dal první třpytící jedli ozářenou svícemi
připravit na Štědrý večer pro přátele v salonu zámečku v Libni ředitel Stavovského
divadla J. K. Leiblich v roce 1812. Z Prahy
se zvyk zdobení vánočního stromu rozšířil
do měst po celé naší zemi. Na venkově se
objevil až počátkem minulého století, a pro
nedostatek místa v chalupách byl stromek
zavěšován pod stropní trám.
Tradice stavění betlémů – někde zvaných
jesličky – sahá do Itálie až do období před
800 lety. Je spojena se jménem sv. Františka
z Assisi, který vytvořil na Vánoce na hoře
symbolické jesle vystlané senem, s živým
volkem a oslíkem. Podobné jesle se začaly stavět v italských chrámech a klášterech
v 15. století. Odtud se postupně rozšířila
tradice betlémů po celé Evropě. V Čechách
jesličky poprvé postavili jezuité v kostele sv.
Klimenta na Starém městě pražském v roce
1560. Odtud se tato krásná tradice rozšířila
také do našich příbytků.
Dalším typickým znakem adventu je věnec se čtyřmi svíčkami. Za každou adventní neděli
jedna. Tento zvyk také pochází
ze sousedního Německa. Jeho
základ, kolo od vozu darované
dětem v sirotčinci a ozdobené
svíčkami na každý den adventu, je historicky datován k roku
1839. Zdobení menšího věnce
s chvojím a čtyřmi svícemi známe od roku 1860. Tradiční barvou adventu je fialová. Luteráni
v Americe ji nahradili modrou
barvou. V Evropě se začaly užívat i věnce s bílými svíčkami,
protože bílá barva je tradičně
barva slavnostní. U protestantských církví se používají i čtyři
červené svíce. To se rozšířilo
i k nám a věnec s červenými
svíčkami je nyní asi nejrozšířenější barevnou kombinací.
Existuje více variant adventního věnce, zřejmě nejpoužívanější obdobou klasického
vzoru je adventní věnec zahrnující pátou
bílou svíčku ve středu věnce jako symbol
Panny Marie, Vánoc nebo často také jako
symbol samotného Ježíše Krista. Někdy
bývá nazývána jako „Kristova svíčka“. Ta
může být zapálena na Štědrý den a Boží hod
vánoční.
1. svíčka: Zapaluje se první adventní – železnou – neděli. Svíčka se jmenuje Naděje.
2. svíčka: Zapaluje se druhou adventní –

bronzovou – neděli. Svíčka se
jmenuje Mír.
3. svíčka: Zapaluje se třetí adventní – stříbrnou – neděli. Svíčka se jmenuje
Přátelství.
4. svíčka: Zapaluje se čtvrtou adventní –
zlatou – neděli. Svíčka se jmenuje
Láska.
5. svíčka: Zapaluje se na Štědrý den po západu slunce. Je bílá a zasvěcená
Kristu.
V době adventu křesťané slaví několik
svátků. Ke všem těmto svátkům se v lidovém prostředí váže mnoho zvyků. Například
na svátek svatého Ondřeje dívky vyhazovaly svinuté šátky z necek, aby zjistily, která
z nich se nejdříve vdá. Ta, které šátek vyletěl
nejdřív nebo nejvýš, měla první skončit pod
čepcem. Obdobné předvídání budoucnosti se váže i ke svátku svaté Barbory, kdy
dívky uřízly větvičku třešně. Dívce, které
do Štědrého dne větvička rozkvetla, byla
předpovězena brzká svatba.
Mikulášská tradice je uctívána již od
5. století. Mikuláš, biskup z Myry, se stal
patronem námořníků, ale také lékárníků, pekařů, rybářů a obchodníků. Legendy spojené
s jeho jménem vyprávějí o jeho štědrosti
a zázračných schopnostech pomáhat lidem
v nouzi. Proto je dnes spojen s dáváním
drobných dárků (sladkostí) dětem.
Svatá Lucie byla dívka, která žila ve
4. století, rozdala svůj majetek a rozhodla
se žít jako křesťanka. Dle pověsti si
vyloupla oči a poslala je svému pohanskému
nápadníkovi. Do druhého dne jí narostly oči
zpátky. Zemřela mučednickou smrtí. U nás
je s ní spojována pranostika „sv. Lucie noci
upije, ale dne nepřidá“.
Přejeme vám krásné, klidné a pohodové
prožití vánočních svátků v kruhu rodinném.
Lucie Dandová

ZŠ a MŠ Horní Jiřetín

Vánoční trhy
V úterní podvečer se sešli žáci ZŠ, děti MŠ
a ŠD, rodiče a další návštěvníci u kulturního domu v Horním Jiřetíně při příležitosti
Rozsvěcení vánočního stromku. Od 17.
hodiny probíhaly v prostorách KD vánoční
trhy, kde školní žákovský parlament
prezentoval výrobky dětí ZŠ, MŠ a ŠD.
V rámci trhů probíhal v herně KD Vánoční
šachový turnaj, který zorganizoval p. uč.
Čejka se svým kroužkem deskových her.
Šachovým králem se stal J. Podhráský ze
7. tř. Ve V sále KD se přeměřovaly vánoční řetězy. Řetěz MŠ a ŠD získal 3. místo.
V 18 hodin se slavnostně rozzářil u kostela
vánoční stromeček.
Za ZŠ a MŠ Irma Vaňková

Hornojiřetínské gymnastky
si z finále v Břeclavi přivezly
stříbro

Společná skladba trenérky Michaely Smolákové ve složení Bendlová Daniela, Vigová
Stela, Kovtanová Nela, Gajdošíková Eliška
a Roscher Jenny si vedla dobře ve všech
čtyřech kolech Českého poháru společných
skladeb 2016 v nejmladší kategorii 0. B
(ročníky 2009 a mladší). Z I. kola Českého poháru v Plzni si přivezla 1. místo, z II.
kola v Mariánských Lázních 2. místo, z III.
kola v Českých Budějovicích 1. místo a IV.
kolo v Praze opět 1. místo. Společná skladba
jiřetínských gymnastek se tak stala vítěznou v Českém poháru, kde bylo přihlášeno
8 skladeb z Čech.
Na finále Českomoravského poháru 2016
do Břeclavi, kam si postup vybojovaly čtyři
skladby z Čech a šest z Moravy, odjely naše
závodnice 3. 12. 2016. Děvčata s trenérkou
opět nezklamaly a přivezly stříbro. Společné skladbě a trenérce Michaele Smolákové
děkujeme za dobrou prezentaci našeho oddílu
MG TJ Sokol Horní Jiřetín a celému oddílu
přejeme plno úspěchů v novém roce 2017.
Renáta Smoláková,
předsedkyně oddílu MG Horní Jiřetín

Divadlo S+H Praha – Štědrý večer u Spejblů
Úterní odpoledne 13. 12. 2016 si děti ze
školní družiny z Horního Jiřetína užily
na představení Štědrý večer u Spejblů
v loutkovém Divadle Spejbla a Hurvínka
v Praze. Před představením měly dostatek
času prohlédnout si vestibul divadla s obřími
loutkami, nakoupit si sladkosti a drobné
suvenýry. Většina dětí byla v tomto divadle
poprvé a prostory i představení se jim moc
líbily. Za finanční podporu patří dík KPŠ.
Zájezdu se zúčastnilo 47 dětí.
Za ŠD Irma Vaňková

Česko zpívá koledy
Ve středu 14. 12. 2016 přišli dobrovolní zpěváci z řad žáků naší školy do místního kostela
podpořit akci – ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY.
Účastníků bylo několik desítek. V lavicích
se ke zpívajícím přidaly p. učitelky, vedení
školy, rodinní příslušníci a další návštěvníci.
Společně si všichni zazpívali čtyři české koledy – PÁSLI OVCE VALAŠI, NESEM VÁM
NOVINY, PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA
A NARODIL SE KRISTUS PÁN.
Za ZŠ a MŠ Klára Křivánková

Kostel Nanebevzetí
Panny Marie

Něco málo nového o činnosti
klubu seniorů od poslední
zprávy v září.
Tenkrát jsme se těšili na dvoudenní výlet do sklípku na Moravě – účastníci byli
velmi spokojeni. Když už mluvím o výletech, navštívili jsme Korozluky a zoo park
Chomutov, zámky Krásný Dvůr (s parkem)
a Stekník, nám do té doby většinou neznámý. Partnerský klub seniorů ve Zwickau
pozval 12 členů na návštěvu, kde je čekal
zajímavý program, další parta si vyjela do
Olbernhau. Den seniorů jsme oslavili v kulturním domě, kde nás potěšily děti ze ZŠ,
naše gymnastky a taneční soubor Los Gatos. Líbil se nám vědomostní kvíz připravený Zdeňkem Lukeslem a Jiřím Benešem.
Opět jsme zorganizovali sběr šatstva pro
charitu v Mostě. Nesmím zapomenout na
pravidelné vánoční setkání v Citadele (viz
foto), kde je vždy připravená vědomostní
soutěž – musíme se pochlubit, že jsme již
poněkolikáté vyhráli. Tradičně se setkáváme
na adventních nedělích, kde je vše, co má
být – věnce, cukroví a dobrá nálada. Do konce roku nás čekají tři akce – divadlo Charleyova teta, výlet do Drážďan a Společné
zpívání v kostele. Děkujeme panu starostovi
Vladimíru Buřtovi a celému zastupitelstvu
za značnou finanční částku na naši celoroční činnost. A teď to hlavní. Přejeme všem
občanům našeho města klidné, pohodové
Vánoce  a v následujícím roce všem všem
všem splnění všech zjevných i tajných přání
a hlavně štěstí a ať jsme zdraví, protože to
je ze všeho nejdůležitější!
Evža Stříteská

Půlnoční mše
24. 12. / 16 hodin
Mše sv. – Boží hod vánoční
25. 12. / 11 hodin
Společné zpívání v kostele
25. 12. / 17 hodin
Česká mše vánoční J. J. Ryby
26. 12. / 17 hodin

Novoroční ohňostroj
1. 1. / 18 hodin / NÁMĚSTÍ 1. MÁJE
Rozsvěcení vánočního stromečku letos vedle
adventních trhů ZŠ a MŠ přineslo další novinku, a to soutěž o nejdelší vánoční řetěz.
Do soutěže se zapojili jednotlivci i celé skupiny. Společně se podařilo vytvořit vánoční
řetěz dlouhý přes 773 metrů. Nejdelší dílek
vyrobily tanečnice z Los Gatos (230 metrů),
na druhém místě skončili mladí hasiči (170
metrů) a Bronz s velkým B získaly děti z naší
školky! Děkujeme všem, kteří se zúčastnili.

Vánoce klepou na dveře i fotbalistům
Zatímco jste si mohli v minulém čísle přečíst
výsledky našich hornojiřetínských fotbalistů, také jste se dočetli, že i fotbal čeká zimní
přestávka a na té se ani před Vánocemi nic
nemění. Počasí kopané v zimě příliš nepřeje,
a tak se většina tréninků i utkání přesouvá
na toto období do sportovních hal. Zde pak
čekají fotbalové borce oblíbené zimní přátelské turnaje.
My využijeme této fotbalové pauzy
k menšímu výletu do pravidel kopané. Tak
jak jste na tom, víte okolo pravidel fotbalu
skutečně vše?
Začneme místem, kde k fotbalovému
utkání většinou dochází, začneme tedy hřištěm. Velmi často se setkáváme s reklamními panely kolem hřišť, víte však, jak blízko
herní ploše mohou být umístěny? Předepsaná
vzdálenost činí 1 m od postranních a ve stejné
vzdálenosti jako síť branky od brankových
čar. Dříve platilo pravidlo 2 a 4 metry. Velmi
oblíbenou otázkou bývá také to, v jaké vzdá-

lenosti se nachází od brankové čáry značka
pokutového kopu. Spoustu lidí může zmást
hovorové označení „penalta“ a „desítka“,
ovšem správnou odpovědí je metrů jedenáct.
Z oblasti střídání hráčů by se zajímavou
mohla jevit možnost vystřídat kteréhokoli
hráče z pole za brankáře, pokud se tak děje
po předchozím souhlasu rozhodčího a v přerušené době hry. Víte však, kolikrát je možné
brankáře a hráče z pole střídat? Teoreticky
vzato je možné střídat hráče a brankáře při
každém přerušení hry, počet takových výměn není totiž omezen.
Tušíte také, jak se třeba pravidla vyjadřují k barvám dresů brankářů? Tyto musí
mít odlišnou barvu od dresů ostatních hráčů
i od rozhodčích. Nicméně, pravidla myslí
i na situaci, kdy oba brankáři nastoupí v téže
barvě dresů. Stojí od sebe přeci nejméně 90
metrů, což je minimální délka fotbalové hrací plochy. Pravidla hovoří v takovém případě jasně: „… pokud dresy obou brankářů

mají stejnou barvu a žádný z nich nemá
jiný dres, umožní rozhodčí utkání sehrát.“
S další zajímavostí ještě na chvilku setrváme
u rozhodčích a také hráčů. Víte, jakým způsobem pravidla upravují nošení náramků,
řetízků a podobných ozdob? „Rozhodčím
je zakázáno, stejně jako hráčům, mít na
sobě vyjma hodinek jakoukoli nepovolenou výstroj (např. šperky, prsteny).“ A jako
perlička na závěr: „Víte, kdy se ve fotbale
kope pokutový kop?“ Že říkáte při faulu
nebo ruce ve velkém vápnu? Chyba lávky,
pokutový kop se kope jen tehdy, když jej
rozhodčí odpíská…
Pokud jste se článkem prokousali až
k této pasáži, gratulujeme, jste skutečným
fotbalovým srdcařem. Vám všem, milí jiřetínští fotbalisté, ať už malí, nebo velcí,
přejeme s celou redakcí městských listů
klidné prožití Vánoc v pohodlí domova se
svými nejbližšími, mnoho úspěchů do nového roku (nejen toho Nového) a ať Vám
Ježíšek nadělí jen to, co si skutečně přejete.
(Marek Moudrý)

