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Slovo starosty
Nový rok začal nejen naším již tradičním 
ohňostrojem, ale také pravým zimním po-
časím. Pozitivem je především větší počet 
srážek, což alespoň trochu sníží obrovský 
deficit vody v půdě i v krajině. Problém su-
cha však trvá, a proto naše město pokračuje 
v hledání a přípravě vhodných opatření, která 
nám v budoucnu pomohou udržet dostatek 
podzemní i povrchové vody na našem území.

Vedle radosti přinášejí tolik potřebné 
sněhové srážky i starosti, a to především 
v oblasti údržby chodníků a místních ko-
munikací. Myslím, že situace u nás v tomto 
ohledu rozhodně není tak špatná, jak mnoh-
dy slyším. Pracovníci města úklid sněhu 
zvládají a je jistě samozřejmé, že při údržbě 
cca 15 km komunikací, o něž se musíme sta-
rat, nemohou být hned po ránu úplně všude 
najednou. Ve dnech s nejvydatnějším sně-
žením byli naši pracovníci na nohou nejen 
po celý den, ale ještě dlouho do noci. Za to 
jim patří dík.

V těchto dnech probíhá soutěž o zhoto-
vitele rozsáhlé stavební zakázky v „horní“ 
budově školy. Jde o vestavbu podkrovních 
učeben, montáž výtahu a přístavbu venkov-
ního schodiště. Stavba vytvoří nové učební 
prostory a umožní bezbariérový přístup do 
všech tří podlaží budovy. Pro tuto inves-
tici se podařilo získat významnou dotaci 
z integrovaného regionálního operačního 
programu. Město se zavázalo celou stavbu 
předfinancovat, avšak po dokončení a vy-
hodnocení akce se podstatná část vložených 
prostředků navrátí.

Během zimy pokračují úpravy a pro-
jednávání našeho nového územního plánu. 
Jednání o něm přinesla řadu podnětných 
a přínosných návrhů. Veřejnou prezentaci 
aktuálního stavu rozpracovanosti i nově za-
pracovaných podnětů za účasti zpracovatele 
územního plánu Ing. arch. Charváta plánu-
jeme na středu 13. února. Všichni zájemci 
o problematiku rozvoje našeho města jsou 
srdečně zváni.

Vladimír Buřt



Moderátor, dýdžej a komik v jedné oso-
bě Zdeněk Lukesle je v Horním Jiřetíně 
častým hostem. Se svými pořady pro děti 
i dospělé nás baví již několik let. Letos se 
v roli dýdžeje objeví poprvé i na měst-
ském plese. V rozhovoru pro městské listy 
prozradí, jak se těší na další rok s Horním 
Jiřetínem anebo proč se stal bavičem.

Těšíte se na ples? 
Jako malej kluk. Já doufám, že u vás 

na plesech je také dámská volenka, a budu 
čekat, která Hornojiřetiňanka mě vyzve 
k tanci. Protože já jsem jinak nesmělý kluk, 
já se bojím odmítnutí a dámská volenka 
je jediná šance, jak si zatančit. Ale také 
se těším, že vám zahraji na té půlnoční 
diskotéce nějaké pěkné písničky, které 
rozvlní dámské i pánské boky. Jo, a taky se 
těším na zelenou, na Ferneta a na Bechera, 
to jsou pravidelní návštěvníci plesu, kteří 
jsou vždy vítáni.  

Která akce byla pro vás v Horním Jiřetí-
ně premiérová? 

Mojí premiérovou akcí byla retropár-
ty, jo, to už let, to stromy byly zelenější 
a sníh v zimě studenější, ale hlavně, když 
jsem k vám na retropárty přijel poprvé, tak 
jsem byl jak v Jiříkově vidění. Vy jste měli 
na sobě retro kostýmy, vy jste tančili i na 
Haničkou Zagorovou, wau, a musím říct, 
v Horním Jiřetíně žije spousta krásných 
žen – Jana, Blanka, Hedvika, Květa, Luc-
ka, Káťa, Lenka, Ivana, Martina, Daniela, 
Gábina, Veronika, Barča, Andrea, Anička, 
Pavla, Petra, Helena, Hana, Jirka, a nerad 
bych na některou zapomněl, všem to sluší.   

Kde na vás kromě plesu lidé ještě letos 
narazí?

Tak narazíte na mě třeba v Mostě v Lidlu, 
když jdu nakoupit. Na poště se složenkami. 
Na procházce na Jezeří. Na lyžích v Kruš-
ných horách. Ale mám třeba letos už ob-
jednávky na spoustu dalších akcí – Horní 
Jiřetín retropárty, Horní Jiřetín pouť, ale 
potkáme se třeba i na Nové Vsi v Horách, 
v Postoloprtech, v Patokryjích, v Bělušicích, 
v Litvínově, v Mostě, a jsem taky doma.

Se svými pořady jezdíte po celé České 
republice. Kam jezdíte nejdále? 

Tak úplně nejdál jsem byl na německo-
-francouzské hranici, kde jsem hrál disko-
téku na jedněch kulatinách. Navíc to bylo 
v zimě, kdy byla absolutní kalamita, takže 
jsem to jel snad týden tam a týden nazpátek 
a mezi tím jsem čtyři hodiny dělal diskoté-
ku. Ale jezdím moderovat třeba i do Hradce, 
do Znojma a teď začátkem března jedeme 
s kolegou, který dělá zabíjačky, na Masopust 
na náměstí do Kroměříže. To si říkám, že 
po té D1 to prase dřív vykrmíme, než tam 
dojedeme.   

Vaše nabídka pořadů a výstupů je velmi 
dlouhá. Co vlastně všechno děláte?   

Jezdím všude možně s dětskými pořady. 
Hraju na svatbách, na rozvodech. Moderu-
ju velké fesťáky a taky slavnosti. Dokonce 
dokážu moderovat i anglicky, problém je, 
že mi nikdo nerozumí. Vlastně takový pře-
hled mých pořadů najdete na www.lukes-
le.eu a máme i nový projekt www.burtici.
cz, to je trojice krásných sexy mužů, kteří 
vás rádi budou bavit. Jo, a taky připravuji 
velký video projekt s jedním rodákem od 

vás z Horního Jiřetína, protože u vás žijí 
kreativní lidé.    

Jaký byl váš nejhorší moderátorský zá-
žitek? 

Mám jen samé skvělé zážitky. Ale asi 
nejhorší bylo, když mě pozvala jedna velká 
ocelářská firma na jeden zámeček za Prahu, 
abych jim rozproudil zábavu a zahrál jim na 
vánočním večírku. Přijel jsem tam a bylo 
tam 73 ocelářů, svářečů, prostě drsných 
mužů, z nichž většina mluvila jen rusky, 
a mezi nimi byly dvě sekretářky. Tenkrát to 
zachránilo pár lahví vodky.  

Kdy jste se rozhodl, že budete bavit lidi?
Když mi bylo smutno. 

bas
foto: archiv Zdeněk Lukesle

Rozhovor se Zdeňkem Lukeslem
V roce 2018 se podařilo zrealizovat hned 
několik významných restaurátorských a sta-
vebních akcí v hornojiřetínském kostele.

Socha Panny Marie v životní velikosti 
je jednou z devíti dřevěných plastik, které 
pro náš kostel vytvořil významný barok-
ní sochař Jan Adam Dietz v první třetině 
18. století. Protože právě plastika Panny 
Marie vykazovala největší poruchy, byla 
pro restaurování vybrána jako první z řady. 
Vlastní restaurátorské práce provedla 
paní Jitka Musilová a výsledek je skvělý. 
Náklady byly hrazeny s pomocí dotace od 
Ústeckého kraje.

Ministerstvo kultury nám přispělo na prv-
ní etapu obnovy oken. V roce 1976 se Jiřetí-
nem prohnala silná vichřice, která během ně-
kolika minut zcela zničila cca 20 původních 
oken našeho kostela. Vzhledem k tehdejším 
nulovým finančním možnostem farnosti pak 
byly prázdné okenní otvory pouze provizorně 
osazeny jednoduchými rámy s pevným za-
sklením. Bylo to nouzové řešení, které více 
jak 40 let chránilo interiér, avšak neumož-
ňovalo větrání. Některá z oken, která přežila 
onu ničivou vichřici, jsou původní, barokní 

Kostelem budou znít zmodernizované varhany
a velmi cenná, pocházejí z doby kolem roku 
1700. V roce 2018 bylo šest z těchto histo-
rických oken zrestaurováno včetně cenného 
původního kování. Současně bylo vyrobeno 
pět nových replik oken, jejichž provedení se 
odvodilo ze zachovaných fotografií původ-
ních oken a které nahradily prvních pět provi-
zorních rámů. Nadto se ještě podařilo vyrobit 
a osadit tři čtyřkřídlé okenice s otočnými la-
melami do zvonice ve věži našeho kostela. 
Také tyto okenice byly vyrobeny jako repliky 
původních okenic dle dochovaného historic-
kého torza jedné z nich.

Z vlastních zdrojů farnosti, ale zejména 
z darů soukromých osob se podařilo opravit 
a zmodernizovat jiřetínské varhany. Varhany 
jsou mimořádně krásným a působivým ná-
strojem, jsou však velmi náročné na údržbu. 
Ty naše již déle volaly po větší opravě, ale 
krátce po loňské pouti vypověděly službu 
úplně a pár měsíců pak byly zcela mimo pro-
voz. Na podzim byl vybrán varhanář a za-
jištěna potřebná finanční částka. K vlastní 
realizaci došlo teprve na přelomu roku. Var-
hany byly nejen opraveny, ale také výraz-
ně zmodernizovány. Historický nástroj byl 

doplněn digitální technikou, která výrazně 
rozšiřuje jeho výrazové možnosti. V jarních 
měsících bychom rádi uspořádali koncert, 
na němž budou zrekonstruované a přesta-
věné varhany předvedeny široké veřejnosti.

Menší dotací, která pokryla alespoň část 
spoluúčastí k dotacím kraje a ministerstva 
kultury, přispělo i naše město. Všem posky-
tovatelům dotací, dárcům a přispěvatelům 
patří veliký dík.

Vladimír Buřt
Foto: archiv

Mladší přípravka zabodovala
V letošním roce zahájily sezónu i naše nej-
menší fotbalové naděje (mladší přípravka) 
a vycestovaly na první zimní halový tur-
naj ČECHIE Cup do nedalekého Málkova 
u Chomutova, kde domácím pořadatelem 
byl fotbalový klub FK ČECHIE Hrušovany. 
Turnaje se zúčastnilo 6 týmů: FK ČECHIE 
Hrušovany, TJ Sokol Horní Jiřetín, TJ Krás-
ný Dvůr, SK Cítoliby, SFK Meziboří, SK 
Ervěnice – Jirkov. Naši chlapci se statečně 
rvali a obsadili krásné 3. místo, když dokázali 
zvítězit se soupeři z Krásného Dvora, Ervě-
nic – Jirkova, Cítolib a utržili jen dvě porážky 
se dvěma týmy, a to s vítězem turnaje FK ČE-
CHIE Hrušovany a s týmem SFK Meziboří, 
který obsadil na turnaji druhé místo. Naše 
naděje výborně reprezentovali naše město ve 
složení: Filip Šnor, Sebastian Johana, Matěj 
Gažůr, Šimon Dargaj, Petr Korec, Kryštof 
Berka, Leonka Šuberová. Trenéři: Novotný, 
Šuber. Foto: Michal Novotný

Začátkem ledna se naše gymnastky tradičně 
převlékají za tři krále, aby naplnily kasičku 
pro potřebné. Nutno podotknout, že letošní 
koledování jim dosti ztížilo nepříznivé po-
časí – foukalo, pršelo, sněžilo. Ale ani tyto 
podmínky gymnastkám nevadily a vybraly 
celkem krásných 14 715 korun (v Horním 
Jiřetíně 8 927 Kč a v Černicích 5 788 Kč). 
„Děkuji gymnastkám a především obyva-
telům Horního Jiřetína a Černic za přispění 
na dobrou věc,“ okomentovala předsedkyně 
Oddílu moderní gymnastiky Renáta Smolá-
ková. Tříkrálovou sbírku každoročně pořádá 

V polovině ledna žáci ZŠ vyrazili na lyžařský 
výcvik na Plešivec. I přes nepřízeň počasí se 
povedl na 100 %. Silný vítr a padlé stromy 
neumožnily první dva dny lyžování, ale to 
nás do kouta nezahnalo a vyrazili jsme na 
návštěvu Karlových Varů. Což vykompen-
zovalo veškerý zážitek z lyží, protože pozo-

Lyžařský výcvik – ZŠ a MŠ Horní Jiřetín
rovat žáky při ochutnávce léčivých pramenů 
bylo komicky groteskní. A lyže? Nezůstaly 
zamčené. Hned po zprovoznění vleku žáci 
a p. učitelky vyrazili vstříc Plešivci. Jejich 
počin pro některé byl naprosto vyčerpávají-
cí, ale bez odrazu únavy ve tvářích. A to se 
potvrdilo i během podvečerních aktivit, kdy 

jsme se všichni scházeli na společenské hry 
(Aktivity, Bomba, Autobus apod.). Poslední 
den na nás vykouklo sluníčko a vznikly fotky 
našich lyžařů s kompozicí nádherné zasně-
žené krajiny. Za zmínku stojí také výborná 
kuchyně a neuvěřitelně skvělé chování dětí.

Gabriela Rákosová

Charita České republiky a je největší dobro-
volnickou akcí u nás. Bas

foto: Jiří Beneš



Masopustní průvod
2. 3. / 15:00 / TRIOLA – KULTURNÍ DŮM

Tradiční průvod v maskách startuje v 15:00 u oděvního závodu Triola  
a končí u kulturního domu.

Kolikrát jste již vyjížděli k zásahům z nové 
zbrojnice?

Z nové zbrojnici jsme už vyjížděli sedm-
krát k ostrým výjezdům. Jednalo se o požáry 
a likvidaci popadaných stromů.

Jak vám nové prostory slouží?
Prostory nové zbrojnici a celkově zázemí 

jsou úžasné. Výjezdy jsou o dost rychlej-
ší než dříve a máme i zázemí v tom, že se 
můžeme po zásahu vykoupat a třeba i udr-
žovat fyzickou kondici v posilovně, kterou 
jsme si v hasičárně zařídili, anebo se i školit 
v klubovně.

Jaký byl leden z hlediska počtu zásahů 
oproti začátku minulému roku?

Leden, potažmo letošní zima je na zásahy 
oproti loňsku mírně chudší. Loni jsme ně-
kolikrát vyjížděli k požárům komínů, letos 
jednou.

Foto: archiv JSDH Horní Jiřetín

Tři otázky pro velitele JSDH Horní Jiřetín Františka Smoláka…

Na valné hromadě SDH Černice 
byla v lednu oceněna za svou práci 
s mladými hasiči Jana Žážová. Gra-
tulujeme a přejeme mnoho dalších 
úspěchů!

Naše TJ má 323 členů ve věkovém rozpětí od 
3 do 84 let. Z toho je patrné, že sportovní vy-
žití si u nás najdou opravdu všechny věkové 
kategorie. Celkem vyrovnaný je poměr mužů 
k ženám – 158 : 165, ale poměr mládeže k do-
spělým je již ve prospěch mládeže 132 : 191.

Jsme jedna z největších TJ v okrese Most. 
Sportovní činnost u nás provozují čtyři od-
díly – fotbalový oddíl, oddíl moderní gym-
nastiky, oddíl stolního tenisu a oddíl rekre-
ačních a volnočasových sportů.

Fotbalový oddíl má tři mužstva dospě-
lých. „A“ mužstvo hraje Krajský přebor Ús-
teckého kraje, „B“ mužstvo hraje Okresní 
přebor okresu Teplice a stará garda je účast-
níkem Mostecké ligy malé kopané +40 let. 
Naše mládež hraje ve čtyřech věkových ka-
tegoriích. Mladší přípravka, starší příprav-
ka a žáci hrají Okresní přebor okresu Most. 

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL HORNÍ JIŘETÍN
Dorostenci hrají 1. třídu Krajské soutěže 
Ústeckého kraje, kterou v roce 2018 vyhráli.

Oddíl moderní gymnastiky je určen pro 
dívky, které chtějí svůj pohyb skloubit s mí-
čem, kužely, obručí, stuhou a ladným pohy-
bem. Naše závodnice se účastní soutěží nejen 
v rámci Ústeckého kraje, ale i celé České 
republiky. Pravidelně ze závodních soutěží 
vozí umístění na stupních vítězů a jsou i me-
dailistkami z mistrovství České republiky.

Oddíl stolního tenisu má tři mužstva do-
spělých. „A“ mužstvo hraje Krajský přebor 
II. třídy, „B“ a „C“ mužstvo hrají Regionální 
soutěž okresu Most. Mládí stolní tenisté se 
účastní jednotlivých turnajů a zároveň jsou 
zapracováváni do mužstev dospělých, kde 
si vedou dle mého velice dobře.

Oddíl rekreačních a volnočasových spor-
tů sdružuje několik pododdílů. Sportovní 

vyžití v tomto oddíle je určeno pro všech-
ny, kteří se chtějí „jen“ hýbat bez ohledu 
na množství dosažených bodů, sekund či 
branek. A přesně takové vyžití v TJ umož-
ňují naše pododdíly – cvičení žen, volejbal, 
badminton, florbal. Cvičení rodičů a dětí je 
určeno pro rodiče a jejich děti předškolního 
věku. Dáváme tak dětem prostor, aby se vy-
řádily a vybily, ale hlavně aby získaly klad-
ný vztah ke sportu. V letošním roce se naše 
dvě členky, paní Brunclíková a  Brožová, 
 účastnily všesokolského sletu v Praze.

 Závěrem musím poděkovat městu Horní 
Jiřetín za podporu naší TJ. Bez ní bychom 
sport v Horním Jiřetíně v takovém rozsahu 
nemohli provozovat. My se na oplátku sna-
žíme reprezentovat město Horní Jiřetín na 
úrovni okresu, kraje i v rámci celé ČR.

Jiří Sapoušek

V rozpětí let 1854–56 bylo v obci Černice 
objeveno uhlí a byla zde vybudována uhelná 
šachta. Na pozemcích Lobkoviců vybudoval 
tuto šachtu anglický podnikatel Ley. Podle 
zápisů byl povinen platit Lobkovicovi 50–60 
zlatých. Otevřením šachty se dostalo mnoha 
občanům Černic a Albrechtic výhodného, ale 
velmi těžkého zaměstnání. Na dole, který 
nesl jméno Gabriela, pracovali lidé různého 
stáří. Ley zaměstnával i dvanáctileté chlapce, 
kteří pracovali za nižší mzdu a vykonávali 
velmi nebezpečnou práci. Mezi zaměstnanci 
však byli i horníci, kteří byli 60–70 let sta-
ří. Šachta byla vybudována v západní části 
obce Černic, asi 150 metrů od silnice vedoucí 
z Černic na Albrechtice, směrem k železniční 
trati, která zde v této době ještě nebyla. Důl 
měl strojovnu, cáchovnu s kanceláří a byl zde 
i byt pro správce dolu. Do dolu se vstupovalo 
po žebříku a asi po 10–15 metrech používali 
horníci zvláštní skluzavku, která sestup do 
dolu zrychlovala. Ke skluzu jim výborně po-
máhala kožená zástěrka, která zabraňovala 
spáleninám. Uhlí se ze šachty těžilo pomo-
cí rumpálu, kterým byly vytahovány veliké 
plechové kbelíky. Jejich váha se pohybovala 
kolem 50 kg, když byly plně naložené. Uhlí 

Z historie Černic…
Uhelný důl v Černicích přinesl zdejším občanům výhodnou, ale těžkou práci

se dlouho neskladovalo, bylo ihned vyváženo 
obchodníky ke spotřebitelům. Těžba se řídila 
poptávkou a tím se řídil i počet horníků.

V zimní době, kdy je zájem o uhlí veliký, 
byl počet horníků větší, v létě se stav pod-
statně snížil. V průměru bylo na černickém 
dole zaměstnáno 20–30 horníků. Pracovní 
doba byla dvanáctihodinová, horníci vydě-
lávali 4 koruny 20 haléřů za směnu, z toho 
si museli hradit sami nářadí, lampu, olej. 
Vybavení horníků v té době bylo velmi jed-
noduché. Svítidlo s tzv. „kukučem“, což byl 
mosazný džbánek s jedním otvorem, kterým 
se naléval lněný olej, a druhým otvorem, ve 
kterém byl knot. Tento „kukuč“ měl horník 
upevněný na klobouku. Z „kukuče“ při kaž-
dém prudším pohybu vytékal olej, a tak měl 
každý horník tak promaštěný oblek, že se 
ho vlhkost a voda v šachtě téměř nedotkla. 
Nebezpečným se oblek stával v případě po-
žáru, neboť nasáklé šaty byly velmi hořlavé. 
Každý horník měl ve své výbavě i čutoru 
na olej. Ta se podobala dnešní polní láhvi. 
Zásoba oleje byla velmi důležitá, neboť bez 
oleje nebylo světla. Zajímavou součástí vý-
zbroje byly sirky, které byly vyráběny z hoř-
lavé síry. Ty vzplanuly při každém prudším 

zadrhnutí i bez škrtátka, a tím byly právě 
nebezpečné. Proto později museli horníci 
sirky ukládat do kovových pouzder a poz-
ději byly tyto sirky zcela zakázány. Součástí 
výstroje byla i kožená zástěra, která měla 
mnoho možností použití.

Černická šachta Gabriela byla hluboká 
pouhých 60 metrů, ale na tu dobu to byla 
hloubka značná. Vzduch do šachty byl vhá-
něn větrnou šachtou, která byla v místech 
dnešního rybníčku po levé straně silnice za 
Černicemi směrem na Albrechtice a Jezeří.

Způsob dolování uhlí byl v letech 1856–
1863 velmi primitivní, ovšem uhlí bylo zbo-
žím značně vyhledávaným a dobře place-
ným. Bylo to v době rozvoje průmyslové 
výroby a bez uhlí bychom si tento rozvoj 
neuměli představit.

V roce 1863 narazili horníci na zatope-
né chodby bývalého kamencového dolu, na 
dole Gabriela v Černicích bylo dolování 
zastaveno a horníci byli propuštěni. V roce 
1882 byly všechny stavby a zařízení dolu 
odklizeny a Lobkovic na místě šachty za-
ložil listnatý les.

Jiří Grössl
(redakčně kráceno)

Hlasujte v soutěži Deníku Sportovec 
roku pro naše skvělé gymnastky z Oddílu 
moderní gymnastiky. Hlasovat můžete buď 
e-mailem (Vaclav.Veverka@denik.cz), nebo 
prostřednictvím anketního lístku, který 
vychází v Mosteckém deníku (většinou 
v pondělí a úterý). Za vaše hlasy předem 
děkujeme!



Waldorfský salát
 ● jablka – 2 kusy (červená i se slupkou)
 ● celer řapíkatý – 3 snítky
 ● celer kořen menší – 1ks
 ● šťáva limetková
 ● ořechy vlašské – 2 hrsti
 ● hrozinky – 1 hrst
 ● jogurt bílý – 300 g
 ● pepř černý (mletý)
 ● sůl
 ● med – 4 lžíce
 ● na ozdobu sýr s modrou plísní

Postup :
Vlašské ořechy orestujeme na suché pánvi, 
dokud nezačnou vonět a lehce zezlátnou. 
Tím se zintenzivní jejich chuť. Pozor, ne-
smíme je restovat při vysoké teplotě a dlou-
ho, jinak zhořknou. Polovinu jader necháme 
vcelku a polovinu nasekáme nahrubo.

RECEPTY OD BRIGITY
Do větší mísy nastrouháme očištěný 

a oloupaný celer a všechny ořechy. Přidá-
me jablka, která rozkrojíme na osminky, od-
straníme jádřinec a pokapeme limetkovou 
šťávou. Stonky celeru nakrájíme na tenké 
plátky (vzniknou podkovičky) a také při-
dáme k salátu.

Promícháme s dresinkem z jogurtu, 
medu, soli, pepře.

Při servírování doporučuji posypat sýrem 
typu gorgonzola.

Před posledním dnem v roce začínáme 
obvykle bilancovat a hodnotit, jak se nám 
končící rok vyvedl v osobním i pracovním 
životě. Také si s oblibou dáváme novoroční 
předsevzetí, která nám umožňují vkročit do 
nového roku s pocitem, že na sobě začne-
me více pracovat. Jen málokdo ale ví, že 
novoroční předsevzetí jsou ve skutečnosti 
velice starým obyčejem. Podle odborníků 
si u příležitosti nového roku dávali před-
sevzetí už lidé v době bronzové, asi před 
4 tisíci let. Jejich sliby ale nesměřovaly na 
ně samotné, ale spíše na jejich okolí. Další 
zmínka o novoročních předsevzetích padla 
v časech Římské říše. 1. ledna totiž nejvyšší 
představitelé Říma obnovovali své předse-
vzetí zůstat loajální vůči republice a přísa-
hali věrnost císaři. Slib byl součástí velké 
ceremonie na Kapitolu, která probíhala za 
účasti legií a byla spojena s obětováním bo-
hům. Jejím účelem bylo každoročně obnovit 
vazby mezi občany, státem a bohy. Nový 
rok byl pro Římany zároveň příležitos-
tí uzavřít ten uplynulý a vykročit do toho 
nadcházejícího. Lidé si vzájemně žehnali 
do nového roku a obdarovávali se sladkým 
ovocem a medem. Římské soudy 1. ledna 
pracovaly jen dopoledne a po zbytek dne 
měly prázdniny.

Novoroční předsevzetí a jejich historie
Novoroční oslavy byly spojeny pře-

devším s uctíváním Januse – římského 
boha dvou tváří, z nichž jedna hledí do 
minulosti a druhá do budoucnosti. Janus 
byl bohem dveří, prahů, začátků a konců 
i přechodu z jednoho stavu do druhého 
(například z dětství do dospělosti). Záro-
veň ale symbolizoval i hodnoty domova, 
rodiny, přátelství a civilizace. Dveře jeho 
chrámu byly zavřené v dobách, kdy žili 
Římané v míru, za války se naopak otví-
raly na znamení toho, že bůh už v chrámu 
není přítomen. Nejznámějším pozůstatkem 
kultu Januse je název měsíce ledna, který 
Římané na jeho počest pojmenovali jako 
Januarius. Od něj je  odvozen anglický výraz 
January.

A jak je to s novoročními předsevze-
tími dnes? Podle aktuálních průzkumů si 
do nového roku slíbí nějaké předsevzetí 44 
procent lidí.

Statistiky uvádí, že Evropané si nejví-
ce kladou za cíl v novém roce zlepšit svojí 
finanční situaci, zhubnout a začít sporto-
vat. V amerických státech převládají zase 
předsevzetí jako užívat si život naplno, žít 
zdravě, hubnout, trávit více času s rodinou 
a přáteli, víc šetřit a méně utrácet. 

Lucie Benešová

Ptáme se obyvatel  
Horního Jiřetína a Černic…
Dáváte si novoroční předsevzetí?
Jan Žáža, 42 let, Horní Jiřetín
Ano. Chci letos zhubnout 15 kilo a přestat 
kouřit.

Gabriela Rákosová, 34 let, Černice
Novoroční předsevzetí si nedávám. Žiju a dě-
lám věci podle aktuální situace po celý rok.

Evža Stříteská, 85 let, Horní Jiřetín
Novoroční předsevzetí si nedávám. Beru to 
tak, jak to je.

Soňa Časarová, 66 let, Černice
Nedávám si žádné zvláštní předsevzetí do 
nového roku, ale přeci jenom, takové běžné, 
dost fňukání nad kilogramy, které se plíži-
vě ukládají na mém těle. Chci se víc hýbat 
a hlavně přemýšlet nad jídlem, které jím, 
jinou cestu nevidím.

Martin Kohout, 33 let, Horní Jiřetín
Dávám. Letos jsem si předsevzal dvanáct 
věcí. Třeba jsem chtěl omezit kouření, za-
čít cvičit a omezit pivo nebo více pomáhat 
doma. Zatím mi nic nevyšlo.

Retroparty s kapelou  

Crazy Dogs 

a předsedou Lukeslem
16. 3. / 20:00 / KULTURNÍ DŮM
Retroparty se skvělým dýdžejem 
a tentokráte i s kapelou Crazy 
Dogs. Místo lze rezervovat na 

tel. 725 136 863 

a

kultura@hornijiretin.cz.

Vstupné: 100 Kč
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Desítky kulturních pořadů, zábav nebo řada 
slavných osobností, taková bude kulturní na-
bídka Horního Jiřetína pro rok 2019. Hned 
v únoru se tak mohou lidé do místního kul-
turního domu vydat na zajímavé povídání 
oblíbeného režiséra Zdeňka Trošky. Ten pod 
Krušné hory dorazí i s písničkářkou Simo-
nou Klímovou. Konec února bude též patřit 
tradičnímu městskému plesu, na kterém již 
po šesté zahrají vynikající hudebníci z North 
Big Bandu. Naši  návštěvníci  nepřijdou ani 
o další masopustní průvod, který startuje 
zkraje března u oděvního závodu Triola. 
Mezinárodní den žen tentokrát přijede do 

hornojiřetínského kulturního domu slavit 
i známý sexuolog Radim Uzel s pořadem 
Pepy Štrosse. Na jaře se nám potom před-
staví tanečnice i tanečníci nejen z mostec-
kého okresu, aby se „utkali“ O Jiřetínskou 
štolu. Tato soutěž pravidelně do Horního 
Jiřetína láká stovky mladých milovníků 
tanečních kreací. Zajímavá podívaná bude 
také v květnu na třetím ročníku Truck Tri-
al Show, kde se opět potkají dvoučlenné 
posádky ve speciálně upravených náklad-
ních vozech a budou při tom zdolávat ná-
ročný terén. Na kulturním playlistu nesmí 
samozřejmě chybět ani Městské slavnosti 

Kulturní rok 2019
a pouť, jejichž letošní hudební program za-
hájí Václav Neckář, naše návštěvníky také 
čeká retroparty, hudební zábavy, branný 
závod mladých hasičů Černický Braňáček, 
stavění májek v Horním Jiřetíně a Černicích, 
dětský den, kreativní dílny nebo koncerty. 
„Doufáme, že se i letos trefíme do nejširšího 
vkusu našich obyvatel a dalších hostů, kteří 
naše akce navštěvují. Moc děkujeme našim 
aktivním spolkům, které jsou nám velkou 
oporou nejen při pořádání některých spole-
čenských  událostí,“ okomentoval za město 
Jiří Beneš.

Bas


