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Upozornění!
Ve dnech
30. 12. 2017
(před kulturním
domem)
a 1. 1. 2018
(náměstí 1. máje)
se od 18 hodin
budou odpalovat
ohňostroje!

Milí spoluobčané,
další kalendářní rok dospěl do svého závěru.
Většina lidí si při té příležitosti připomíná,
co se za minulé období povedlo a co nikoliv.
Myslím ale, že vždycky je zač děkovat. Jen
málokdo z nás si uvědomuje, že ty zdánlivě nejobyčejnější věci jsou v našem životě
těmi nejdůležitějšími a nejhodnotnějšími.
Proto děkuji každému z vás za váš osobní příspěvek k utváření života a charakteru našeho města. Obzvláště teď v adventním
a vánočním čase si uvědomuji, jak moc je

každý jedinec důležitý pro své okolí a pro
společenství, v němž se pohybuje.
Milí spoluobčané, přeji vám, abyste
o Vánocích zažili mnoho klidu, radosti
a nevšední atmosféry překrásných svátků,
které již po tisíciletí připomínají narození
Ježíše Krista. Do nového roku 2018 vám
všem přeji hojnost zdraví, spokojenosti,
vzájemného porozumění v rodině i mimo
ni, úspěch v soukromí, práci a kdekoliv jinde a také co nejpříjemnější život v Horním
Jiřetíně a Černicích.
Vladimír Buřt

Společné vánoční zpívání v kostele 2017
Také letos se na první svátek vánoční chystá společné zpívání v hornojiřetínském
kostele Nanebevzetí Panny Marie. Tato
krásná novodobá tradice má již třináctileté
trvání.
Oproti předchozím rokům dochází letos
k malé změně, která spočívá v tom, že sva-

řené víno bude podáváno a konzumováno
výhradně mimo interiér kostela. Uvnitř bude
k dispozici pouze čaj. Tuto změnu si vyžaduje důstojnost sakrálního prostoru, v němž
platí specifická pravidla chování.
Věřím, že účastníci společného zpívání
tuto záležitost přijmou s pochopením.

Společné zpívání
v kostele

Veselý Silvestr
pro děti

25. 12. / 17:00
KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

30. 12. / 15:00–18:00
KULTURNÍ DŮM

Již dvanácté zpívání v kostele
tradičně rozezní kostel
krásnými vánočními koledami

Soutěže,
tancování, přípitek
i menší ohňostroj!

Betlémské
světlo
23. 12. / 17:00
KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Půlnoční mše
24. 12. / 16:00
KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Česká mše
vánoční
26. 12. / 17:00
KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Novoroční
ohňostroj
1. 1. 2018 / 18:00
NÁMĚSTÍ 1. MÁJE

Vánoce kolem světa
Určitě není pochyb, že Vánoce patří k nejkrásnějším svátkům nejen v Evropě. Nebude
pro nás novinkou, že naši nejbližší sousedé
v Německu nebo Rakousku slaví tyto svátky
obdobně. Děti tam čekají na Ježíška, lidé
navštěvují vánoční trhy, pijí svařák nebo
odlévají olovo. Víme, že v Americe přichází
komínem Santa Claus nebo v Rusku
chodí děda Mráz. Jak se ale slaví Vánoce
V Argentině, Austrálii, Kanadě, Ghaně,
Itálii nebo Řecku?
Argentina:
V Argentině začínají Vánoce 6. ledna, tudíž v době, kdy je na druhé straně planety
léto v plném proudu. Ani to ale Argentince nezastaví v tom, aby si zelené, většinou
palmové, stromy neozdobili alespoň bílými
chomáčky připomínajícími sníh – takové totiž v tu dobu rostou v okolních lesích. Večeří
se obvykle venku s celou rodinou a k hlavním chodům večera patří pečený páv. Dárky
naděluje kůň Magi (jeden z koní tří králů),
kterému se před dveře domu přidá miska
s vodou a stébla sena, aby na své pouti za
Ježíškem netrpěl žízní a hladem. Dárečky se
dětem dávají většinou do jimi vyčištěných
bot, které si položí pod „stromeček“ nebo
vedle postele. Velmi oblíbenou činností je
například hromadné vypouštění lampionů
štěstí nebo velký ohňostroj v brzkých ranních hodinách.

tam mají, většinou umělý. Santu byste tak
měli možnost spatřit jistě v červené čepici,
ale leda tak v červených plavkách, protože
komu by se při surfování ve vlnách chtělo
nosit teplý huňatý kožich, že?
Kanada:
Zemí, kde mají sněhu dostatek, a to každý rok, je určitě Kanada. Tam jsou Vánoce
oslavovány také v užším rodinném kruhu,
jen místo kapra patří na jejich štědrovečerní tabuli určitě krocan. K takovému ideálnímu Štědrému dni patří i lední bruslení,
„bobovačka“ nebo například velký vánoční
průvod plný vánočních kostýmů, dekorací a písní. Děti vedle sušenek a mléka pro
Santu připravují také čerstvou mrkev pro
Santovy soby.
Ghana:
A co taková Afrika? V Ghaně se Vánoce
slaví také velkými rodinnými večeřemi. Děti
vyzdobí celý dům papírovými vánočními
dekoracemi, které si povětšinou vyrobí ve
škole, a dospělí se obléknou do různobarevných tradičních kostýmů, zformují velký
průvod a jdou od domu k domu, kde mezi
všudypřítomné děti házejí sladkosti a tradiční pochoutky.

„La Befana“. Je sice velmi škaredá a dětem
může nahánět hrůzu, zato ale je také velmi
hodná a děti má ráda, proto jim nosí dárečky právě ona. Do domů vlétává komínem.
Zlým dětem přinese jen uhlí, těm hodným
ovoce a sladkosti. Říká se, že při narození
Ježíška hledala Betlém, ten ale nenašla, a tak
se zjevuje každý rok právě v tento den, aby
ho hledala dál.
Řecko:
V Řecku jsou Vánoce druhým největším
svátkem hned po Velikonocích. Štědrý den
je 25. prosince, ale příprava na Vánoce začíná už 40 dní před ním. Protože v Řecku
seženete vánoční stromeček jen s velkými
obtížemi, většina domácností má na stole
misku s vodou, bazalkou a dřevěným křížem. Celá miska je pak ozdobena malými
barevnými nitkami. Každý jeden den pak
vybraný příslušník rodiny obchází každou
místnost v domě a pomocí namočeného kříže v této posvátné vánoční vodě dům světí.
A to vše na ochranu proti kallikantzarům,
malým, ale velmi nebezpečným a zlým
skřetům, kteří mohou za většinu pohrom
v domácnosti: zkyslé mléko, zhasínání ohně
a podobně.

Ghanský vánoční průvod v tradičních slavnostních kostýmech

Tři králové a kůň Magi – nosící dárky v Argentině

Austrálie
V Austrálii sice Santu mají, ale podobně jako v Argentině i tam je léto běžným
ročním obdobím pro tuto část zeměkoule.
Malý rozdíl byste ale přece jen našli,
Vánoce se většinou slaví na rozpálené
písečné pláži při hraní kriketu. I stromeček

Itálie:
V Itálii se Vánoce slaví až v rámci Epifanie –
Tří králů, navíc si děti smí rozbalit dárky
až 7. ledna. Dárečky ale nosí čarodějnice
jménem Befana. V italštině známá jako

Kallikantzaros – malý a zlý skřet/čert, tropící
neplechu v řeckých domácnostech

Radek Vrábel

Sběrný dvůr
SBĚRNÝ DVŮR UZAVŘEN
VE DNECH 23.–30. 12. 2017.

Australské „letní“ Vánoce

La Befana – škaredá, ale velmi hodná čarodějnice. Nosí dárky dětem v Itálii

Knihovna v Horním Jiřetíně
bude mezi svátky zavřená.
Běžný provoz zahájí
od 2. 1. 2018.

Mladí hasiči

Prosinec se pro naší hasičskou mládež nese
ve znamení odpočinku. V tomto měsíci
se věnujeme posilování týmového ducha.
Nám trenérům totiž moc záleží na tom, aby
naši hasiči nejen přiváželi medaile, ale aby
fungovali jako jeden tým a vždy si dokázali pomoci, a to nejen na závodech. Proto
jsme jako každý rok opět uspořádali vánoční
spaní v našem kulturním domě. Tam jsme
si ozdobili stromeček, zahráli hry, soutěže,
oslavili narozeniny naší nejmladší hasičky
Aničky a před spaním si pustili film. Další
den jsme pro změnu vyrazili do litvínovského útulku, kam jsme pejskům přinesli
konzervy. Díky tatínkovi Fandovi Sotakovi,
který nám návštěvu zařídil, jsme si mohli
prohlédnout policejní odchytový vůz a jeho
vybavení a zeptat se na to, co nás kolem

zvířátek zajímalo. Návštěva to byla velmi
naučná. Každý mladý hasič se musel zamyslet nad tím, co znamená pro pejska pobyt
v útulku a že bychom se každý měli dříve,
než si pejska pořídíme, popřemýšlet nad tím,
zda děláme správně a zda se o něj dokážeme
postarat. Po této akci jsme vyrazili do Mostu
na oběd a na bowling. Krásný den, který si
hasiči velmi užili, jsme završili návštěvou
vánočních trhů a rozjeli jsme se domů k rodičům. A takhle nám skončil hasičský rok
2017. Touto cestou bych moc chtěla poděkovat našemu městu Horní Jiřetín za to, že
nám každý rok umožňuje věnovat se našim
hasičům a že nás tak podporuje! Také bych
ráda popřála všem, kteří nám pomáhali –
rodičům, trenérům a hlavně našim dětem –,
ty nejkrásnější Vánoce a šťastný nový rok
2018
Jana Žážová
Foto: Radek Hofmann

Milé trenérky,
děkuji vám za krásnou práci v gymnastickém roce 2017 a ze srdce vám všem přeji
hodně štěstí a zdraví do nového roku 2018
a především plno pohody do splašené reality. Ať vám vyjde vše, o čem sníte, a problémy a starosti zůstanou tam, kde skončil
i loňský rok.
Šťastný nový rok 2018 vám přeje
předsedkyně oddílu Renáta Smoláková.

Foto: OMG

DreamModelingByAnn

Kroužek modelingu se v prosinci zúčastnil
benefiční akce pro hendikepované v Ústí
nad Labem. „Vystoupení jsme si moc užili
a lidé kolem nás také – ukápla prý i slzička.
Krásná atmosféra a úžasní lidé. Jsme moc
rádi, že jsme se mohli zúčastnit. Podobné
akce chceme podporovat i v budoucnu,“
okomentovala zakladatelka kroužku Anna
Sipplová. DreamModelingByAnn se věnuje
chození po mole, zpěvu, tancování a focení
a vznikl začátkem letošního roku.

Los Gatos

Taneční Skupina Los Gatos si letošní rok
opravdu užila. Jezdili jsme na různá vystoupení, vedle benefiční akce Plaveme
prsa jsme podpořili třeba
naše seniory na Sportovních
hrách, a společně s městem
jsme uspořádali druhý ročník
taneční soutěže O Jiřetínskou
štolu. Před Vánoci jsme prožili
krásné odpoledne v laser game
a celou sezonu jsme zakončili
mikulášskou nadílkou v kulturním domě. Prostřednictvím
městských listů bych chtěla
poděkovat Petru Janečkovi,
který se mnou letos začal trénovat a věnoval dětem mnoho
svého volného času. Za vše samozřejmě děkuji městu Horní
Jiřetín a TJ Sokolu Horní Ji-

řetín. Konec roku se nám blíží a ráda bych
vám za celou skupinu Los Gatos popřála
krásné prožití vánočních svátků a mnoho
úspěchů v novém roce. Věra Dobiášová
Foto: Jiří Beneš

Tříkrálovou sbírku můžete
v Horním Jiřetíně
podpořit 5. 1. 2018
a v Černicích 6. 1. 2018.
S kasičkou budou opět chodit
naše gymnastky.

Kurz jógy a cvičení pilates se
do konce roku ruší. Pravidelné
cvičení se v obvyklých časech
znovu zahájí po Novém roce
pilates od 2. 1. 2018,
jóga od 3. 1. 2018

První sezona druhé dekády je za námi – pro
Urala poslední, pro Tatru odpočinková
21. dubna 2007 jsme v Milovicích poprvé
vjeli do trucktrialové sekce a náš první závod mistrovství ČR jsme vyhráli. Po deseti
letech jsme se 9. dubna 2017 v Milovicích do
startovní branky postavili znovu – a vyhráli
jsme zas! Mezi tím byl bezpočet vítězství,
čtyři tituly mistra republiky, úspěchy
v zahraničí, ale taky spousta kotrmelců,
budek i porážek a dřiny při udržování našich
speciálů při životě.
Letošní sezona byla první z druhé dekády, tedy první po deseti uplynulých. A bohužel se moc nepovedla. Nejlépe dopadla

posádka 441 Honza Wohl a Tomáš Hrnčíř
na Uralu. Se smůlou skončili o pouhý bod na
šestém místě, a kdyby v posledním závodě
dostali o čtyři trestné body méně (což je jedno couvání nebo jeden dotyk), skončili by
na místě čtvrtém! Druhá posádka na Uralu
se umístila devátá a Tatra tentokrát skončila
hluboko v poli poražených, protože se Jarda
mohl zúčastnit jen tří závodů.
Naše Tatra, tedy speciál na bázi vozidla
Tatra 815 VVN 6x6, se letos povalovala povětšinou v kopřivách. Jarda se totiž kvůli
svému pracovnímu vytížení nemohl zúčast-

nit všech závodů, což mělo samozřejmě vliv
na jeho konečné pořadí. Podobně dopadl
Tom, a tak se pro letošní sezonu rozpadla
sympatická a sehraná posádka Pepa a Tom.
Pepa tudíž musel jezdit pokaždé s jiným
spolujezdcem.
Zato našeho Urala jsme opět pořádně
protáhli! Ural jel zase všechny závody ve
dvojposádce, několikrát se překulil a Pepa
s Brigitou si dokonce vysloužili titul Budkař
roku. Bohužel už toho má Ural po deseti
letech dost, a tak jsme se konečně odhodlali
pustit ho do trucktrialového nebe. Ale tohle
auto nám natolik přirostlo k srdci, že stavíme Urala nového!
Přes zimu tedy máme o práci postaráno
a pak vzhůru do trucktrialové sezony 2018!!!
Petr Leichner
Tipy nejen na vánoční dárek… Další info
naleznou zájemci na FB stránce Fanouškovská zóna TRUCK TRIAL TEAM HORNÍ
JIŘETÍN.

Ve čtvrtek 30. 11. 2017 si děti ze školní
družiny v Horním Jiřetíně užily překrásné
odpoledne v Divadle Spejbla a Hurvínka
v Praze. Zhlédly představení určené pro
školní družiny v odpoledních hodinách
s názvem Hurvínkův Mikuláš. Představení
bylo veselé a dětem se moc líbilo. Přestávku
využily k prohlídce vestibulu s vitrínami se
stovkami různých loutek a hlavně s velkými
loutkami hlavních protagonistů divadla –
Spejblem a Hurvínkem. Také si mohly prohlédnout fotografie tvůrců loutek, vodičů
a herců, kteří za loutky mluví. Po představení si děti nakoupily spoustu sladkostí
a drobných dárků. Cestou k autobusu okukovaly vánočně vyzdobené obchody. Všem
se to moc líbilo. Zájezdu se zúčastnilo 41
žáků ZŠ + 5 dětí z MŠ. Za příspěvek na
dopravu děkujeme KPŠ.
ZŠ Irma Vaňková

Tepelná čerpadla

Oficiální předání tepelných čerpadel v horní
budově školy (č.p. 126) proběhlo v pondělí 27. 11. 2017. Celá rekonstrukce systému
vytápění započala v září. Během měsíce se
proměnila kotelna z „černé díry“ na moderní
prostor s několika oběhovými čerpadly, akumulační nádrží, hydroboxem, tlakovou expanzní nádrží a dalšími prvky tvořícími celý
systém. To vše pak doplňují venkovní jednotky. Poslední dny před předáním proběhlo
ladění systému, aby vše bylo nastaveno dle
potřeb školy. Tepelná čerpadla nahradila dosavadní uhelný kotel a naše škola tak přešla
na vytápění pomocí nejmodernějších technologií. Tepelná čerpadla značky Samsung, instalovaná ve škole, fungují na principu voda-vzduch a celý propracovaný systém umož-

ňuje ovládání pomocí jednoduché aplikace.
V tomto programu lze pomocí několika
kliknutí regulovat teplotu a nastavovat ji
dle potřeby – zkrátka jednoduché, moderní
a efektivní. Škole by navíc tepelná čerpadla
měla přinést snížení nákladů na energie.
Poděkování patří především zřizovateli –
městu Horní Jiřetín, které vše financovalo
a dlouhodobě školu podporuje.

Kadeřnictví Studio Bee – změna adresy!

Kadeřnictví se přestěhovalo na adresu Havlíkova 49, Horní Jiřetín (vedle prodejny
COOP). Nově nabízí také pedikúru a kosmetiku. www.studiobee.cz
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