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Slovo starosty

Na svém posledním letošním zasedání
schválilo zastupitelstvo města rozpočet na
rok 2020. Tentokrát byl rozpočet navržen
jako vyrovnaný, a to přesto, že se počítá
s významnými prostředky do investic. Těmi
největšími jsou dokončení inženýrských sítí
a komunikací pro parcely k výstavbě nových
rodinných domů v ulici Pod Lesem, dokončení výstavby podkrovních učeben v „horní“ škole, rekonstrukce a adaptace budovy
bývalého nádraží, úpravy plochy bývalého
kolejiště na nádraží, přípravné práce pro
budoucí komunitní dům pro seniory apod.
Rozpočet již tradičně počítá s významnými
prostředky pro kvalitní chod školy, zajištění
lékařské péče, pro bohaté kulturní a sportovní vyžití našich občanů, pro ochranu životního prostředí ve všech jeho složkách apod.
I v roce 2020 bude pokračovat naše vlastní „kotlíková“ dotace, která soukromým
vlastníkům domů napomáhá k dostupnější

Horní Jiřetín a Černice info, prosinec 2019

a rychlejší obměně zastaralých uhelných
kotlů za nové, čistější zdroje. Ve schváleném
rozpočtu jsou významné prostředky také na
obměnu fosilních zdrojů v bytových i nebytových domech ve vlastnictví města.
Drazí spoluobčané, po období adventu
přicházejí nejkrásnější svátky roku. Vánoce
mají být obdobím klidu, naděje a setkávání.
Věřím, že se s mnohými z vás potkáme na
některé z řady krásných akcí přichystaných
na závěr adventu a po celé vánoční svátky.
V pondělí 23. 12. v 16:30 k nám do kostela
přivezou skauti Betlémské světlo, na Štědrý
den je u nás tradičně v 16:00 „půlnoční mše“
a o prvním svátku vánočním se v 17:00 koná
společné zpívání v kostele, tradičně hojně
navštěvovaná společenská akce.
Přeji vám všem mnoho klidu, radosti
a porozumění o svátcích vánočních a jen to
nejlepší do celého nového roku 2020.
Vladimír Buřt

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

Společné zpívání
v kostele
25. 12. / 17:00 / KOSTEL
NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Již čtrnácté společné zpívání
tradičně rozezní kostel
krásnými vánočními koledami.

Tříkrálovou sbírku mohou lidé podpořit už při novoročním ohňostroji 1. 1. 2020.
Tři králové potom budou chodit také 3. 1. 2020 (dopoledne v Horním Jiřetíně,
odpoledne v Černicích). Tříkrálová sbírka je akce organizovaná Českou katolickou charitou a v ní sdruženými lokálními charitami. Akce
navazuje na tradici koledování
na Tři krále (tj. 6. ledna) a má
charakter celonárodní sbírky,
jejímž hlavním účelem je především vybrat peníze na pomoc
nemocným, handicapovaným,
seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným
skupinám lidí, a to zejména
v regionech, kde sbírka probíhá.
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foto: Jiří Beneš

František Smolák,
velitel JSDH Horní Jiřetín
Chtěl bych poděkovat všem klukům z výjezdové jednotky hasičů našeho města za
jejich celoroční práci. Za nasazení a ochotu
vždy, v kteroukoliv denní či noční hodinu
a ve svém osobním volnu, vyjet pomáhat
lidem nejen při požárech, ale kdykoli je potřeba pomoci v nouzi. V letošním roce jsme
přivítali několik nových členů, kteří se ihned
zapojili do fungování jednotky. Všichni členové tuto náročnou a nebezpečnou činnost
podnikají s nadšením a zapálením jako profesionálové. Jako velitel jednotky jim za tuto
práci děkuji a jsem pyšný a hrdý na celou
jednotku Sboru dobrovolných hasičů města
Horní Jiřetín.
Jana Žážová
Blíží se konec roku 2019 a já bych touto
cestou moc ráda popřála celému SDH Černice krásné Vánoce. Našim mladým hasičům
mnoho dalších úspěchů a krásných zážitků
v roce 2020. Všem trenérům chci moc poděkovat za jejich práci, které si velmi vážím,
a městu Horní Jiřetín veliké díky za to, že
nás tak podporuje.
Foto: mladí hasiči

Věra Dobiášová,
vedoucí souboru Los Gatos
Přeji vám krásné Vánoce a šťastný nový rok.
V letošním roce se naše skupina rozrostla.
Jsem ráda, že se nám podařilo získat pár cen,
doufám, že i v příštím roce se nám podaří
také získat nějaké to ocenění. V příštím roce
nás bude čekat už pátá naše jubilejní taneční
soutěž O jiřetínskou štolu. Chtěla bych velmi poděkovat mému kolegovi Petru Janečkovi za spolupráci na organizování činnosti
našeho tanečního kroužku. A za podporu
děkuji také městu Horní Jiřetín a TJ Sokol.
Foto: Los Gatos

Klub seniorů Horní Jiřetín a Černice přeje
všem krásné vánoční svátky a v novém roce
hlavně pevné zdraví!
Foto: Klub seniorů

Knihovna v Horním Jiřetíně bude
mezi vánočními svátky uzavřena.
Běžný provoz zahájí od 3. 1. 2020.

Upozornění!
Ve dnech 28. 12. 2019 (před
kulturním domem) a 1. 1. 2020
(náměstí 1. máje) se od 18 hodin
budou odpalovat ohňostroje!

Silvestr pro děti
28. 12. / 16:00–18:00 /
KULTURNÍ DŮM
Soutěže, tancování, přípitek
i menší ohňostroj!

Novoroční ohňostroj
1. 1. 2020 / 18:00 /
NÁMĚSTÍ 1. MÁJE

Upozornění
Obyvatelé Horního Jiřetína a Černic mohou nově odevzdávat na
místním sběrném dvoře také kuchyňské oleje a tuky.

Členové hornojiřetínských i černických
spolků i letos přijeli popřát krásné Vánoce
do janovského domova pro seniory. S sebou
přinesli také vlastnoručně vyrobená přání,
která připravili mladí hasiči, gymnastky, tanečnice z Los Gatos a žáci ZŠ a MŠ Horní
Jiřetín.
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Městský úřad
Horní Jiřetín
Úřední hodiny v závěru roku 2019
Pondělí 23. 12. 2019

ZAVŘENO

Pátek 27. 12. 2019

ZAVŘENO

Pondělí 30. 12. 2019

8:00–13:00 hodin

Úterý 31. 12. 2019

ZAVŘENO

ZŠ a MŠ Horní Jiřetín
Oblastní kolo v piškvorkách v ZŠ a MŠ
Horní Jiřetín
Žáci druhého stupně se během října a listo
padu pustili ve velkém do Přestávkového
turnaje v piškvorkách. Turnaj jsme
uspořádali, abychom získali 5 členů školního týmu, který nás bude reprezentovat na
oblastním kole v Mostě. Ve školním kole
tabulky ovládli Nguyen, Klimeš, Piskáček,
Smolák a Stefan.
Čtyři osmáci a jeden deváťák se ve velké
konkurenci týmů základních a středních
škol neztratili a oproti loňsku byli třetí ve
skupině – semifinále jim uteklo o pověstný
chloupek. K výkonu gratulujeme a přejeme
hodně štěstí do příštího roku.
Jaroslav Čejka
Dne 13. 12. 2019 se starší žáci 2. stupně
ZŠ a MŠ Horní Jiřetín zúčastnili tradičního
Vánočního turnaje v sálové kopané, který
se konal ve sportovní hale v Meziboří. Do
turnaje se tentokrát přihlásily pouze 4 školy z litvínovské oblasti. Přes slušný herní
výkon se nám nepodařilo probojovat se na
přední místa. Přesto si hoši zaslouží pochvalu i za to, že se snažili až do konce i při
jednoznačné převaze soupeře.
Lenka Dubnová
Ukázka vodíkového pohonu
v Horním Jiřetíně
Ve čtvrtek 5. 12. 2019 jsme pozvali žáky
z litvínovského Gymnázia TGM do Horního
Jiřetína, aby nám ukázali model závodního
auta na vodíkový pohon. Dozvěděli jsme
se o velkých úspěších na republikovém finále i na mezinárodním grandfinále. Kluci
z GTGM žákům osmé a deváté třídy představili svůj projekt auta na vodíkový pohon
a seznámili nás se závodním týmem, kterýse
stavby i soutěží s modelem účastnil.
Po úvodním vysvětlení základních principů fungování vodíkového pohonu, představení týmu a soutěží jsme měli možnost
si modely vyzkoušet. Uspořádali jsme i im-

provizované závody a časovku se slalomem
vyhráli Ondřej Piskáček (IX.) a Anh Viet
Nguyen (VIII.).
Jaroslav Čejka

Předvánoční čas v ZŠ a MŠ Horní Jiřetín
Žáci deváté třídy se v letošním roce
domluvili s vedením školy a připravili pro
své mladší spolužáky překvapení. Do školy
dorazil Mikuláš se dvěma anděly a hromadou čertů. V průběhu první vyučovací hodiny Mikuláš se svou družinou obešli děti
v první, druhé a třetí třídě, vyptali se paní
učitelky na chování žáčků a rozdali adventní
kalendáře. Třídy zase pro Mikuláše zazpívaly několik vánočních písní. Mikuláš pak
provedl čerty zbytkem školy a navštívil
ostatní žáky. Dárek měl Mikuláš i pro paní
ředitelku, která od deváťáků dostala jejich
absolventskou mikinu.
Pro děti to byl pěkný začátek mikuláš
ského dne, který odpoledne pokračoval
předvánočními trhy.
Jaroslav Čejka
Vánoční trhy
Ve čtvrtek 5. 12. 2019 se již poněkolikáté
tradičně konaly v Horním Jiřetíně vánoční
trhy s následným rozsvěcením vánočního
stromu a mikulášskou nadílkou v místním kostele. I tento rok byla naše škola
prostřednictvím žákovského parlamentu
a dalších dobrovolníků z řad žáků do této
akce zapojena. Děti za symbolické ceny
prodávaly výrobky, které vytvářely během
listopadu za asistence pedagogů. Všem
patří veliké poděkování!!! Žáci si prostřednictvím parlamentu zvolí, co bude z výtěžku
akce pro školu pořízeno.
Česko zpívá koledy
Stalo se již tradicí společné zpívání vánočních písní a koled v místním kostele v rámci
celorepublikové akce Česko zpívá koledy.
Tento rok připadlo zpívání na středu 11. 12.,
doprovod obstará živá hudba – chomutovská
kapela Zlý sen.
Martina Koptová

Vánoční koncert pro žáky ZŠ a MŠ
Horní Jiřetín
V úterý 10. 12. 2019 v adventním čase jsme
v KD měli možnost poznat a poslechnout
si umění světoznámého hudebníka Radima
Zenkla. Bravurně ovládá hru na mandolínu,
čímž se proslavil, ale dokázal dětem zahrát
i na neobvyklé hudební nástroje. Všichni
jsme si společně zazpívali vánoční písně
a koledy a naladili se na Vánoce. Na koncert
žákům přispěl Klub přátel školy.
Martina Koptová

Recepty od Brigity
Vánoční kuba z pohanky
●● 1 hrnek pohanky (kroupy)
●● hrst sušených hub, přes noc namočených
●● 2 cibule
●● 3 stroužky česneku
●● 1 lžička sušené majoránky
●● 1 lžička mletého kmínu
●● sůl
●● pepř
●● olej
●● (1 lžíce sojové omáčky)

Omytou pohanku nasypeme do 1,5 hrnku
vroucí osolené vody. Přivedeme k varu,
stáhneme z plotýnky, přiklopíme pokličkou
a na 20 minut zabalíme do peřin.
Cibule pokrájíme na proužky a orestujeme na rozpáleném oleji.
Přidáme slité houby, podlijeme malým
množstvím vody, přidáme kmín a pod pokličkou dusíme doměkka (asi 20 minut).
Měkké houby přidáme k uvařené pohance a dochutíme prolisovaným česnekem,
majoránkou, solí a pepřem. Můžeme přidat
i sojovou omáčku, ale ta v původním staročeském receptu určitě nebyla.
Hotovou směs rozprostřeme do pekáčku
(vykládám ho pečicím papírem) a ve vyhřáté
troubě (180–200 °C) zapečeme dorůžova
(cca 20 minut).
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