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Slovo starosty

Závěr roku bývá dobou bilancování, ale
pro naše zastupitelstvo je to především
doba odpovědné přípravy a projednání návrhu rozpočtu města pro nadcházející rok
2019. Věřím, že bude rozpočet schválen
v takové podobě, která umožní plnit nejen
nekonečnou řadu „běžných“ úkolů, ale dovolí také projektovou přípravu a realizaci
prvních z investičních záměrů, které jsme si
pro období 2018 až 2022 vytkli. Podrobněji
bude o rozpočtu pojednáno v prvním čísle
Jiříkovin 2019.
Sestavování rozpočtu samozřejmě není to
jediné, co se aktuálně děje. Právě v těchto
dnech se dokončuje realizace nové vlastní
trafostanice v místě bývalého viaduktu poblíž kulturního domu. K ní budou postupně
připojovány objekty našeho města, v nichž
bude umožněna ekologizace vytápění a dojde také k výrazným finančním úsporám
výdajů za energie. Již letos byla současně
s instalací nové trafostanice vybudována
nová přípojka VN pro horní budovu školy,
v níž již druhým rokem topíme pomocí tepelných čerpadel. Finanční úspora z důvodu
napojení objektu na vlastní trafostanici zde
bude ročně v řádu statisíců korun. V minulém týdnu byla dokončena 1. etapa obměny
svítidel veřejného osvětlení. V rámci této
etapy jich bylo vyměněno 81 z celkových
cca 500. I zde je hlavním cílem výrazná
úspora finančních prostředků za elektrickou energii.
Rok 2018 lze považovat za úspěšný.
Podařilo se mnoho užitečných a dobrých
věcí. V nových ordinacích začali fungovat
naši lékaři, od podzimu u nás pracuje mladý
praktický lékař MUDr. Pohanka, který postupně zcela nahradí dosavadního dlouholetého praktika MUDr. Dernera. Od podzimu
máme v Horním Jiřetíně bankomat. Byla
dobudována a zprovozněna nová krásná hasičárna a současně bylo upraveno její širší
okolí. V Černicích se podařilo vybudovat
pěkné víceúčelové hřiště a obnoven
byl také povrch chodníku spojujícího
Černice s Horním Jiřetínem. V neposlední
řadě byla provedena modernizace
několika nájemních bytů a díky naší
kotlíkové dotaci i jiným opatřením města
opět ubyla řada „špinavých“ zdrojů
v soukromých i městských objektech, což

jistě významně přispělo k lepšímu ovzduší
ve městě.
Nad tím vším je ale radost z bohatého
spolkového a společenského života obyvatel našeho města. Také právě končící
rok totiž opět potvrdil, že u nás žije velmi
mnoho skvělých lidí, kteří nezištně věnují
mnoho své energie, nadšení a času tomu,
aby fungovaly jejich spolky, kluby, kroužky apod. Všem patří obrovský dík a veliká
úcta. V rámci členství našeho města v Radě
Svazu měst a obcí se setkávám se starosty ve

všech koutech naší vlasti a mohu potvrdit,
že nám leckdo závidí právě náš mimořádně
bohatý spolkový život.
Závěrem mého posledního letošního příspěvku bych chtěl všem občanům Horního
Jiřetína a Černic popřát krásné a pokojné
vánoční svátky a do blížícího se roku 2019
mnoho zdraví, radosti, dobrých lidí všude
kolem a příjemný život v našem společném
domově.
Vladimír Buřt

Historie balení dárků
První použití obalového papíru je dokumentováno ve staré Číně, kde byl papír vynalezen (již ve 2. století př. n. l.)
Uvádí se, že v dynastii Song (1279–960
př. n. l.) byly peněžní dary zabaleny do balicího papíru, tvořícího obálku známou jako
chih pao. Takovéto dárkové balíčky byly prý
rozdány vládním činitelům.

Nejhrubší obalový papír byl vyroben ze slámy, rýže a z bambusového vlákna. V roce
793 n. l. se papír začal vyrábět také v Bagdádu. Po Bagdádu následoval Damašek
a asi kolem roku 800 Káhira, Tunis a Maroko. Výroba papíru byla dále zdokonalována a postupně se rozšiřovala na Střední
východ. Výbojní muslimové přinesli výrobu
papíru konečně i do Evropy, konkrétně
do Španělska, kde založili první papírnu.
Arabským papírníkům vděčíme za barevnou
škálu a jemnost dárkových obalů, neboť jako
první začali papír barvit a škrobit. Vzniklý
papír byl nejen krásný, ale svojí jemností
a bělostí se rovnal drahocenným tkaninám.
V Evropě je počátek zvyku balit a předávat
si dárky úzce spojován s dobou římskou,
kdy se dary předávaly při pohanských slavnostech, zimním slunovratu anebo na římský Nový rok.
V západní Evropě je pravidelné používání balicího papíru pro zabalení dárků poměrně dlouhodobou tradicí, byť pouze pro
určitý okruh lidí. Ve viktoriánském období
vyšší třídy pravidelně používaly kombinaci
zdobeného papíru spolu se stuhami a krajkami pro balení svých dárků. Britové používali k balení dárků luxusní tapety.

V Americe se výroba papíru začala využívat
v Germantownu v Pensylvánii v roce 1690.
První listy papíru se však od těch dnešních
značně lišily. Původní papír byl tvořen z vláken lnu a později ze starých lněných hadrů.
Teprve v roce 1867 byla vyrobena dřevovina
jako surovina k výrobě papíru. Na počátku
20. století tento hustý a těžkopádný papír
začal pozvolna nahrazovat papír hedvábný.
Dárkové balení začalo být standardní
součástí nákupu v obchodě, neboť nákupy
zákazníků byly zabaleny do hutného hnědého papíru a následně převázány. Do tohoto
zvyku výrazně zasáhli bratři Rollie a Joyce
Hallové, prodejci obrázkových pohlednic
a přáníček. Průlom přišel na Vánoce roku
1917. Bratři, kteří vlastnili kancelářský
obchod v Kansasu, umístili vedle barevného
balicího papíru, který si zákazníci oblíbili
pro vánoční balení dárku, ještě něco dalšího.
Napadlo je zařadit do nabídky pro balení
dárků francouzský dekorativní papír určený
k výrobě obálek. Všechny archy balicího
papíru se prodaly. Tuto inovaci vyzkoušeli
několikrát a dekorativní balicí papír se vždy
prodal, přestože nebyl zrovna levný. A tak
v roce 1919 začali bratři vyrábět a prodávat
svůj vlastní ozdobný tištěný papír pouze za
účelem balení dárků. A tak se narodilo ozdobné dárkové balení.

A jak to začalo u nás?

Dávání dárků pod stromeček má své kořeny
ve vánočních koledách, z nichž se zachovala
pouze ta na Tři krále a Štěpána. Koledníci za
svá přání obdrželi pečivo a cukroví, jablka
a později i drobný peníz.
Dárky pod stromeček se začaly dávat

nejprve dětem. Původně byly pouze symbolické (cukroví, jablka, ořechy, později také
drobné památky), pak přibyly i hračky, které
se nejprve dávaly pod stromeček rozbalené.
Protože tradice dávání dárků je
spojena s vírou, samozřejmě i dárky
podléhají pověrám. Např. se nesměly
darovat žádné ostré předměty jako nože,
jehly, jehelníčky, ostré nářadí, neboť se
věřilo, že popíchají srdce a promění lásku
v bolest. O kapesnících se věřilo, že stejně
jako perly (korále, prsteny i náušnice
z perel) přinášejí do života obdarovaného
pláč, smutek a zklamání. Boty se také
nesměly dávat, aby obdarovaného nepotkal
rozchod s milými lidmi (milencem, rodinou,
příbuzenstvem), a rovněž bylo zakázáno
darovat cokoli černého, protože černá je
barva konce, smrti a zmaru a totéž přinášejí
i předměty v této barvě.

Dnešní Ježíškova nadílka

Dnešní tradice se příliš neliší od té původní. S první večerní hvězdou usedá
rodina ke slavnostní večeři. Předtím se
drží půst a v domácnostech vrcholí přípravy
na honosné posezení, smaží se řízky, peče
se koruna vánoční večeře – jablkový závin.
Všichni se umyjí a svátečně oblečou. Ježíšek připraví dárky pod stromeček a po skončení večeře zazvoní zvoneček a všichni se
odeberou ke stromečku a těší se z rozbalování dárků.
Oproti tomu tam, kde nosí dárky Santa
Claus, se dárky rozbalují na První svátek
vánoční ráno. A v Rusku nosí jejich děda
Mráz dárky až na přelomu silvestra a Nového roku.
Lucie Benešová

Méně známé vánoční tradice
K Vánocům se pojí nejrůznější tradice
a zvyky. Všichni asi známe tradice, jako
je lití olova, krájení jablka, házení střevíce
nebo pouštění lodiček z ořechových skořápek. Představíme vám ale tradice, o kterých
jste možná ještě neslyšeli.

Stíny
Když se rozsvítí, dívají se všichni po stěnách. Čí stín nemá hlavu, ten do roka zemře.
Knedlíky
Pokud se dívka potřebuje rozhodnout mezi
nápadníky, napíše jejich jména na papírek
a dá do knedlíků, které připravuje. Vybere si
toho, „jehož knedlík“ rozkrojí první.
Klepání na kurník
Svobodná dívka klepe střevícem na kurník.
Ozve‑li se slepice, dívka zůstane svobodná.
Pokud se ale objeví kohout, brzy se vdá.

Cizí věci v domě
Do konce roku by se měly vrátit všechny
cizí věci, které jsou v domě. Projděte pečlivě celý dům či byt a vraťte vše, co vám
nepatří.
Zápalky
Svobodná dívka zapíchne do jablka tři zápalky. Každá z nich musí symbolizovat jednoho nápadníka. Všechny zápalky současně
zapálí. Ta, která hoří nejdéle, představuje
toho, za něhož se má dívka vdát.
Třesení bezem
Nezadané dívky třesou bezem a dům, u kterého začne jako první štěkat pes, je i domem,
ve kterém bydlí jejich nastávající.
Jablečné kouzlo
Dvanáct jadérek dáme do misky s vodou.
Kolik jich vyplave na hladinu, tolik bude

v příštím roce suchých měsíců (pro zemědělce, chataře a chalupáře).
Cibulová pranostika
Z cibule naloupeme dvanáct sukének, položíme je vedle sebe a do každé nasypeme
trochu soli. Každá sukénka přestavuje jeden
měsíc v roce, a na kterém se sůl do rána rozpustí, v tom bude pršet, ve kterém jen zvlhne, ten bude srážkově průměrný, a ve kterém
většina zůstane, v tom lze čekat sucho.
Lucie Benešová

Úspěch našich mladých
stolních tenistů

Stolní tenisté z našeho oddílu reprezentovali
ZŠ Horní Jiřetín na přeboru škol. V první
fázi zvítězili v našem regionu, a stali se tedy
přeborníky družstev škol Mostecka. Finále vítězů ze všech regionů našeho kraje se
uskutečnilo v Litoměřicích, kde naši mladí
nenašli přemožitele a zvítězili. Gratulujeme!
Zdeněk Hylský

ZŠ a MŠ Horní Jiřetín
Vánoční volejbal

tvorbě jsme si společně navodili vánoční atmosféru, kterou doprovázely vánoční koledy. Aktivně se zapojily šikovné ruce rodičů,
prarodičů, žáků i jejich sourozenců. Všichni
strávili příjemné odpoledne a vznikla řada
velmi krásných a originálních svícnů. Akce
se zúčastnilo 11 rodičů a 10 dětí.
Veronika Haragová

Neviditelná výstava

Návštěva Divadla
Spejbla a Hurvínka

V sobotu 8. 12. 2018 se náš volejbalový oddíl opět po roce zúčastnil Vánočního volejbalového turnaje, pořádaného Gymnáziem
T. G. Masaryka v Litvínově ve sportovní
hale Koldům.
Podařilo se nám vybojovat krásné 3. místo z celkem 10 družstev. Lenka Dubnová
V sobotu 24. 11. 2018 navštívili žáci ZŠ
a MŠ Horní Jiřetín Neviditelnou výstavu
v Praze. Možná si řeknete podle názvu, co
tam asi viděli, když je neviditelná? Nic, jen
černočernou tmu, a přece to byl velký zážitek, plný strachu a obdivu. Žáci zjistili, že
opravdu není snadné, jak se nevidomí lidé
dokážou postavit každodenním nástrahám
života. Po výstavě se prošli všichni Staroměstským náměstím, obdivovali orloj a další pražské památky.
Nikola Kohoutová

Děti vyráběly svícny

V úterý dne 27. 11. 2018 se ve školní družině
v ZŠ a MŠ Horní Jiřetín konala akce „Výroba vánočních svícnů“ pro žáky a rodiny. Při

Čas na dobrou věc

Děti z Horního Jiřetína a Černic vykouzlily
úsměv mnoha lidem v janovském domově
pro seniory. Nejdříve jim zatancovali tanečníci a tanečnice ze skupiny Los Gatos. Po
několika tanečních výstupech, které se setkaly s velkým potleskem i se slzami dojetí,
jim malí milovníci tance předali ručně vyrobená vánoční přáníčka. Domov pro seniory

Dne 29. 11. 2018 se děti školní družiny
a žáci základní školy vypravili na představení s názvem „Hurvínkův Mikuláš“ do
hlavního města Prahy. Během představení
děti mohly spatřit dřevěné loutky Spejbla
a Hurvínka nebo také Máničky, paní Kateřiny a nesměl chybět ani pes Žeryk. Děti se
u představení náramně pobavily a na konci
poděkovaly hlasitým potleskem. Ve vestibulu si mohly prohlédnout různé dřevěné
loutky a také se vyfotit s hlavními protagonisty Spejblem a Hurvínkem. Před odchodem si děti nakoupily sladkosti a drobné
dárky. Všichni si návštěvu užili. Zúčastnilo
se 42 žáků ZŠ.
Veronika Haragová
Foto: ZŠ a MŠ Horní Jiřetín
navštívily před Vánoci také děti z dramatického kroužku ze základní školy. Mladí divadelníci nejprve předali balíček panu Zdeňkovi z Horního Jiřetína a potom rozdali desítky
přání od mladých hasičů a dětí ze školní
družiny. Všem dětem moc a moc děkujeme!
Bas
Foto: Jiří Beneš

Recepty od Brigity

Mikulášská nadílka
v ZŠ a MŠ Horní Jiřetín

5. 12. 2018 se část žáků devátého ročníku
a žákovského parlamentu převlékla do kostýmů a masek čerta, Mikuláše a anděla, aby
navštívili a po zásluze odměnili, či potrestali
děti místní MŠ a 1. stupně ZŠ. Děti zazpívaly
společně píseň nebo odrecitovaly báseň, kterou se ve škole či školce naučily. Poté byly
anděly a Mikulášem odměněny sladkostmi.
Akce byla velice zdařilá a těšíme se na příští
rok.
Jiřina Miková

Vánoční vaječný koňak

●● 500 ml neslazeného kondenzovaného
mléka
●● zrníčka z 1 vanilkového lusku nebo
1 lžička vanilkového extraktu
●● 350 g krupicového cukru
●● 5 žloutků
●● 500 ml brandy (postačí pravý božkovský
rum)

Postup:
V kastrůlku svaříme kondenzované mléko,
vanilkový lusk a cukr. Necháme částečně
vychladnout. Dáme žloutky do mísy a postavíme nad vodní lázeň, za stálého míchání přilijeme mléčnou směs. Mícháme do
zhoustnutí, sundáme a necháme vychladnout. Pak vmícháme brandy – doporučené množství je orientační. Když ho dáme
méně, vyniknou jemné chutě, více alkoholu naopak zajistí trvanlivost nápoje. Koňak
můžeme ještě přecedit přes jemné síto.

Klub seniorů Horní Jiřetín
Po celý rok se náš klub seniorů snaží seznamovat všechny občany Horního Jiřetína
a Černic se svou činností. Naposledy jsme
se pochlubili, že naše snaha byla oceněna
i v rámci kraje. Prozradili jsme, co máme
ještě v plánu, vše jsme splnili. Počasí nám
konečně přálo a mohli jsme uskutečnit plánovanou procházku po Horním Jiřetína, do
míst nové výstavby. Náš poslední celodenní
výlet byla taková malá třešinka na dortu,
prohlédli jsem si Vánoční dům a muzeum
Moser v Karlových Varech – krásné zážitky
umocnilo i krásné počasí a výborný oběd
v Březové. Sportovní činnost jsme ukon-

čili na bowlingu, kde se utkalo devatenáct
členů (v lítém boji). Prozradím jen vítěze,
bylo to Jaroslav Soukup. Dobře jsme se bavili všichni. Čekalo nás poslední setkání,
spojené s mikulášskou anonymní nadílkou,
kdy jeden každý z nás přinesl malý dárek
a Mikuláš, čert a anděl je rozdali mezi členy. Devatenáct členů klubu čekalo ještě jedno nečekané překvapení – starosta našeho
města, pan Vladimír Buřt, po dohodě s naší
předsedkyní Miluší Kolářovou nechal vyrobit pamětní listy, kterým byli odměněni
všichni medailisté na všech sportovních
hrách, tři cvičenky na sletu a nejstarší účast-

Chodba kulturního domu opět ožila
výstavou. Již po druhé se tu se svými snímky představily fotografky
z klubu FOTO LADY. Výstava zachytila okamžiky z bohatého společenského života v Horním Jiřetíně
a Černicích.
bas
Foto: Jiří Beneš

nice her – byl to dárek k patnáctému výročí
založení klubu. A navíc jsme úplně všichni
dostali gumový náramek s datem založení.
K tanci i poslechu nám opět hrál pan Matyáš. Do konce roku se už jen někteří z nás
sejdou na adventním setkání u rozsvíceného
adventního věnce a zavzpomínáme. Toto je
poslední možnost popřát, tak tedy krásné
prožití vánočních svátků, v novém roce
2019 hodně lásky, klidu, pohody, tolerance
a hlavně zdraví přejí všem občanům všichni
členové.
Evža Stříteská
Foto: Evža Stříteská

Na Vánoce v Černicích bylo zvykem, že se rodiny navzájem navštěvovaly

Vánoční svátky se v Černicích slavily v každé rodině. Téměř v každém stavení se před
Štědrým večerem strojily vánoční stromky.
Ozdoby byly různé a řídily se především
situací rodiny. Skleněné ozdoby se schovávaly a sloužily rodinám řadu let. Také dražší
a větší čokoládové figurky si děti schovávaly
na příští rok. Nejvíce ozdob bylo vyráběno
doma. Maminka napekla cukroví, na stromu
nesmělo chybět ovoce a ořechy a ve škole
si děti před Vánoci udělaly barevné řetězy,
kterými tak obohatily výzdobu vánočního
stromečku. Na Štědrý den se katolické rodiny postily a dětem rodiče slibovali, že večer
uvidí zlaté prasátko. Po štědrovečerní večeři
se dětem nadělovaly dárky.
Až potud se tedy vánoční svátky nelišily od těch dnešních, snad jen hojnost jídla
a hodnota dárků byly dříve menší. Zatímco dnes rodiny zůstávají po večeři většinou doma a tráví zbytek večera společně,
v Černicích bývalo zvykem, že se rodiny
navzájem navštěvovaly. Po nadílce se vycházelo do vsi a klepáním na okna domů se
návštěvy známých ohlašovaly. Při klepání se
říkala zvláštní říkanka, jejíž první část byla
říkána návštěvníky a druhou částí se domácí vyjadřovali, zda návštěva může vstoupit.
V některých domácnostech se scházelo rodin více, v některých méně a samozřejmě, že
i v Černicích zůstávali samotáři doma sami.
O Štědrém večeru se pak rozvíjela velmi
veselá a zajímavá beseda.
Před půlnocí se mnoho černických občanů vydalo na půlnoční mši do hornojiřetínského kostela. Před kostelem vyhrávala
hudba a těsně před půlnocí se vešlo do kostela. Půlnoční mše nebyla jen náboženským
obřadem, ale byla také příležitostí pro mladé

páry, aby i v tomto dni mohly být spolu. Děti
si vyměňovaly dojmy z nadílky a zakončily
tak návštěvou „půlnoční“ tento nejhezčí den
roku.
Na rozdíl od vnitrozemí nevycházeli na
Štěpána koledníci do vsi. V Černicích se
koledovalo až na Nový rok. Koledníci přáli
hospodářům mnoho štěstí a bohatou úrodu
a hospodáři koledníky bohatě odměňovali.
Pochopitelně nejštědřeji byli obdarováni ti,
kteří s koledou přišli nejdříve.
Loučení se starým rokem a příchod roku
nového se v obci odbývaly v hostinci u Wolfgangů. Pořadateli silvestrovského večera
bývali místní hasiči nebo později místní
cyklisté. Na tento večer se ve vsi všichni
těšili a také se pečlivě připravovali, neboť
program býval zajišťován místními nebo
přespolními ochotníky. Ovšem někdy hostovali o silvestru i herci mosteckého divadla. Silvestrovský večer byl večerem plným
hudby, tance a veselých výstupů. Asi čtvrt
hodiny před půlnocí vešel na sál „Starý rok“,
který přinesl veliký seznam, ze kterého četl
všechny důležité události uplynulého roku.
Vzpomnělo se těch, kteří obec opustili na
věčnost, byli přivítáni novomanželé i novorozenci, na nikoho nesměl „Starý rok“
ve svém projevu zapomenout. Úderem dvanácté hodiny přišla na sál mladá dívka, která znázorňovala „Nový rok“. Byla pečlivě
vybírána mezi nejhezčími děvčaty v obci.
Ztělesňovat „Nový rok“ bylo pro každou
dívku v obci vyznamenáním. „Nový rok“
popřál všem přítomným mnoho štěstí, zdraví a úspěchů, bohatou úrodu na polích i zahradách, horníkům zdraví a dostatek práce
a starším občanům zdraví a dlouhý život.
Přítomní si pak navzájem blahopřáli k no-

vému roku, nechyběly polibky a pak veselá
zábava pokračovala do ranních hodin.
Na Nový rok vycházeli malí koledníci do
vsi a přáli hospodářům ve svých koledách
bohatou úrodu a všem pak štěstí, zdraví
a spokojenost. Koledníci chodili po skupinách a o podarované dobroty se potom společně dělili. Byl čas zabíjaček, a tak kromě
vánočního cukroví, vánoček a jiných dobrot
se mohli koledníci těšit i na jitrničky, jelítka
a kousky prejtu nebo tlačenky.
Nový rok nebyl však jen dnem slavnostním. Na Nový rok otevřel obecní tajemník
svou úřadovnu v hostinci U Huderů a občané
přicházeli, aby hned na začátku roku zaplatili
obecní daně. Platilo se dopředu, obecní daně
se vybíraly za vodu, za psa a daň z dobytka.
Tato povinnost byla závazná pro všechny občany a daně U Huderů se platily až do konce
roku 1918. Pro zajímavost uvádím výši daní
z dobytka. Za jednu krávu a jednoho koně se
platilo po šesti korunách, za prase pět korun,
za tele dvě koruny, stejně jako za kozu. Za
psa se platily dvě koruny a za vodu tři koruny.
Jsou to částky na první pohled velmi nízké,
ale mnohým občanům Černic i tyto částky
kalily radost z příchodu nového roku.
Starý rok skončil, byl slavnostně přivítán
rok nový a lidé se vrátili do všedních dnů.
Zemědělci ještě chvíli odpočívali, ale ani
oni si na nedostatek práce nemohli stěžovat.
Dětem a mládeži nabízel začátek roku zimní radovánky, z nichž největší tradici mělo
sáňkování na stráních kolem Černic. Mladí
chlapci se odvážně pouštěli i do bobování
a staří usedlíci vzpomínají napínavých jízd
z Nové Vsi do údolí. Po Novém roce byla
v Černicích zahájena plesová sezona, na
kterou se všichni těšili.
Jiří Grössel

Novou zbrojnici zdobí
i sv. Florián
Svatý Florián z Lorchu žil na přelomu třetího a čtvrtého století našeho letopočtu.
Byl prvním rakouským mučedníkem a svatým. Měl být nucen popřít křesťanství,
a protože tak neučinil, byl skupinkou katů vhozen do vody a utopen. Proto se
později stal patronem všech hasičů, kominíků, pekařů a vůbec všech profesí, které
jsou spojeny s ohněm. Jeho ostatky byly později převezeny na mnoho míst po
celé Evropě včetně českého území. Ostatky sv. Floriána můžete nalézt například
v pražské katedrále sv. Víta, v katedrále sv. Václava v Olomouci nebo v kostelích
na Kladně a v Havlíčkově Brodě.
Radek Vrábel
Foto: Petr Bér
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