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Slovo starosty
Konec roku je pro zastupitelstvo časem 
přípravy a projednávání rozpočtu města 
na následující období. Samozřejmě to platí 
i letos. Dobře a odpovědně plánovat výdaje 
lze pouze tehdy, když se nejdříve podaří co 
nejpřesněji odhadnout předpokládané reálné 
příjmy, neboť každá obec se přirozeně snaží 
o vyrovnaný rozpočet.

Vedle povinných výdajů, jejichž výši je 
možné ovlivnit jen velmi omezeně, se plá-
nují také rozličné rozvojové záměry. Z těch 
větších, jejichž realizace se předpokládá 
v roce 2018, jsou

to především dostavba nové hasičské 
zbrojnice, vybudování inženýrských sítí 
a komunikací k nově vznikajícím parce-
lám pro rodinné domy ve spodní části ulice 
Pod Lesem, nový umělý povrch pro hřiště 
v Černicích aj. Rádi bychom také začali 
s úpravami větších prostranství, zejména 

pak prostoru před restaurací U Karbanů 
a dále okolí bývalého nádraží, kde by moh-
ly vzniknout zpevněné plochy pro pořádání 
poutí i dalších větších městských akcí. Po-
kud dojde ke shodě na vhodném umístění, 
bude v příštím roce možné vybudovat také 
venkovní workout hřiště, po němž již dlouho 
volá řada našich obyvatel všech věkových 
kategorií.

Návrh rozpočtu města na příští rok po-
čítá s pokračováním našeho programu na 
poskytování dotací na náhradu starých 
uhelných kotlů za nové ekologičtější zdro-
je. Stejně tak se v návrhu rozpočtu obje-
vují významné položky na podporu spo-
lečenských a sportovních spolků, zejména  
pak největšího z nich – TJ Sokol Horní 
 Jiřetín.

Jednou z největších výdajových položek 
rozpočtu je tradičně podpora naší školy, jejíž 
vedení nám předložilo kvalitně zpracova-
ný podklad svých požadavků na příští rok. 

Příspěvek města na období 2018 by měl být 
o málo vyšší než ten letošní.

Plánují se ale také menší záměry, které 
nepředstavují velké náklady, avšak mohou 
nemalou měrou přispět k vytváření příjem-
nějšího prostředí a dobré atmosféry našeho 
města. Je určitě dobře, že se v posledních 
letech daří obnovovat a revitalizovat drobné 
pamětihodnosti, a rádi bychom v tom po-
kračovali. V následujícím roce se pokusíme 
obnovit památník, který vznikl na přelomu 
18. a 19. století na připomínku krátké ná-
vštěvy císaře Josefa II. v Horním Jiřetíně. 
Do dnešních dní se z díla dochoval pouze 
poničený klasicistní podstavec, nalézající se 
v blízkosti kulturního domu. Císařova busta 
bohužel zmizela neznámo kam.

Každý kvalitně připravený projekt má 
svůj smysl, některý třeba jen pro nás míst-
ní, ale řada z nich i pro četné návštěvníky 
našeho města a jeho blízkého okolí.

Vladimír Buřt

Milí čtenáři,
asi nám dáte za pravdu, 
že nám ten rok utíká 
jako voda. A než se 
nadějeme, budeme si 
přát všechno nejlepší 
do nového roku. 
Předposlední městské 
listy v tomto roce vás 
třeba pozvou už i na 
novoroční ohňostroj. 
Teď si ale užívejme 
naplno i ten čas 
předvánoční. Ten má 
také své velké kouzlo. 
Krásné čtení!



Brigita Švecová, 30 let, Černice
Kdy začínáte s pečením vánočního cuk-

roví?
Obvykle začínám kolem Mikuláše, ov-

šem jeden druh cukroví peču už v polovině 
listopadu, a to jsou zázvorky – potřebují se 
dlouho rozležet.

Kolik druhů pečete?
Peču přibližně 10–12 druhů. Většinou 

podle nálady, někdy se to zvrtne a je toho 
více.

Vaše nejoblíbenější?
Mé nejoblíbenější jsou asi košíčky s oře-

chovou variací.

Helga Lencová, 66 let, Horní Jiřetín
Kdy začínáte s pečením vánočního cuk-

roví?
S pečením vánočního cukroví začínám 

začátkem prosince.
Kolik druhů pečete?
Peču 8 až 10 druhů a 3 druhy nepečené-

ho cukroví. Také peču vánočky a tvarohové 
štoly.

Jaké je vaše nejoblíbenější?
Můj nejoblíbenější druh jsou banánky 

slepované domácí rybízovou marmeládou, 
milujou je i moje vnoučata.

Tip
Potřebujeme: ½ kg hl. mouky, ¼ kg mouč. 
cukru, 1 omega (nastrouhat), 1/8 kg másla, 
5  van. pudinků, 3 vajíčka.

Těsto necháme odležet a pak na mlýnku 
protlačujeme tyčinky, upečeme, slepíme 
marmeládou a máčíme v čokoládě. Dobrou 
chuť a krásné Vánoce.

Už pečete vánoční cukroví?
Petra Koníčková, 39 let, Horní Jiřetín

Kdy začínáte s pečením vánočního cuk-
roví?

Prvního prosince.
Kolik druhů pečete?
Dvanáct druhů.
Jaké je vaše nejoblíbenější?
Cukroví sice peču moc ráda, ale moc ho 

nejím. Peču pro rodinu a známé.

Zuzana Sedláčková, 40 let, Horní Jiřetín
Kdy začínáte s pečením vánočního cuk-

roví?
Už jsem začala poslední víkend v listo-

padu.
Kolik druhů pečete?
Dělávala jsem i pětadvacet druhů, v po-

sledních letech deset až dvanáct.
Jaké je vaše nejoblíbenější?
Sušené švestky s mandlí polité čokolá-

dou.

Tip
Do sušené švestky zastrčíte oloupanou man-
dli a polijete čokoládou, případně můžete 
posypat kokosem.

foto: www.pidak.cz

Dnes nahlédneme pod pokličku sportu, kte-
rý u nás není příliš obvyklý, ale již jsme 
na něj v našich městských listech narazili. 
Podíváme se na úspěchy Lukáše Homoly, 
který se věnuje sportovnímu bowlingu více 
než deset let.

S tímto mladým sportovcem jste měli 
možnost se seznámit před půl rokem. Zjisti-
li jsme, že se věnuje sportovnímu bowlingu 
od svých třinácti let. Prvotní myšlenka při-
tom vzešla z obyčejné rodinné oslavy, kterou 
rodiče zorganizovali v bowlingovém centru 
v Litvínově. Lukášovi se tato disciplína zalí-
bila a začal navštěvovat bowlingové centrum 
častěji. Po nějaké době ho zpozoroval místní 
personál, který ho pozval na dětský turnaj 
organizovaný právě zde. Lukáš se hned při 
své první účasti umístil mezi zkušenějšími 
soupeři na druhém místě, a i proto se rozhodl, 
že by se tomuto sportu chtěl dále věnovat.

Postupem času Lukáš nasbíral šest titulů 
mistra republiky v různých kategoriích a po-
slední tři roky po sobě byl vždy nominován 
do národního týmu pro evropské či světové 
šampionáty. Posledně jsme se loučili s tím, 
že by Lukáš rád hájil národní barvy i le-
tos, protože nominace do národního týmu 
by znamenala účast na Mistrovství světa 
v bowlingu v Las Vegas, na které se Česká 
republika kvalifikovala.

Od té doby Lukáš nasbíral další medaile 
na mistrovství republiky, a to konkrétně na 
Mistrovství české republiky dvojic 2017 se 
svými kolegy z BC Most – Ivanou Pádáro-
vou v kategorii smíšených dvojic (bronz) 
a s Lukášem Hurychem v kategorii dvojic 
mužů (stříbro). Úspěšnou sezónu završila 
především konečná nominace na zmíněné 
Mistrovství světa v bowlingu v Las Vegas. 
Na to je nominováno dohromady šest mužů 

z celé republiky. Tři hráči jsou vybráni na 
základě šesti kvalifikačních turnajů a tři hrá-
či na divokou kartu. Lukášovi nejdříve utek-
la přímá nominace z kvalifikačních turnajů 
o 30 kuželek (z celkových více než 7 500). 
Nakonec však nemusel smutnit, protože mu 
byla udělena divoká karta trenérem národní-
ho týmu, která mu účast na tomto prestižním 
turnaji zajistila!

Lukáš tedy odletěl s národním týmem 22. 
11. 2017 do Las Vegas, kde změří síly se 
státy, které se kvalifikovaly z příslušných 
světadílů. To například znamená, že na této 
akci bude pouze 15 evropských zemí. Šam-
pionát potrvá do 4. 12. 2017 a Česká repub-
lika zde bude bojovat o umístění v kategorii 
jednotlivců, dvojic, trojic a týmů. Budeme 
všem našim zástupcům držet palce, ať se jim 
daří na Mistrovství světa v bowlingu v Las 
Vegas co nejlépe! Marek Moudrý

Z rodinné oslavy až na Mistrovství světa v bowlingu v Las Vegas!

Vítání občánků

Oddíl moderní gymnastiky se zúčastnil 
závodů v:

 ● Chomutově
 ● Plzni
 ● Rumburku
 ● Mariánských Lázních
 ● Praze – 3x
 ● Jablonci nad Nisou

Ještě nás čeká – MČR společných skladeb 
Linie B v Praze
– poslední závod a zároveň finále Českomo-
ravského poháru v Českých Budějovicích

Společná skladba bez náčiní – 
Naděje nejmladší A
Berková Linda, Trnková Diana, Lipertová 
Dorota, Paulů Klára, Johanová Anna (roč-
níky 2008 a 2009)
Trenérka – Veronika Horáčková
Umístění – pohárové závody – 2. místo – 
3krát, 3. místo – 1krát
– oblastní přebor – 2. místo

Společná skladba bez náčiní – 
0. kategorie A
Vigová Stela, Gajdošíková Eliška, Chromá 
Elissa, Roscher Jenny, Bendlová Daniela 
(ročníky 2009 a 2010)
Trenérka – Michaela Smoláková
Umístění – oblastní přebor – 3. místo (zá-
vodila náhradnice Kovtanová Nela)
– Českomoravský pohár – 5. místo – 1krát, 
6. místo – 3krát

Společná skladba s obručemi – 
I. kategorie Linie B
Wachtelová Kateřina, Glavicová Barbora, 
Končelová Stella, Vandírková Štěpánka 
(ročníky 2006, 2007 a 2008)
Trenérka – Veronika Horáčková
Umístění – oblastní přebor – 1. místo a po-
stup na MČR
– Českomoravský pohár – 10. místo
– pohárový závod – 2. místo

Společná skladba s obručemi – 
II. kategorie Linie B
Zímová Nikola, Sigmundová Adéla, Leich-
nerová Aneta, Staňková Jana, Matuškovi-
čová Anna, Hammerlindlová Eva (ročníky 
2004 a 2005)
Trenérka – Kateřina Bělinová
Umístění – oblastní přebor – 3. místo
– Českomoravský pohár – 9. místo, 12. mís-
to – 2krát
– pohárový závod – 3. místo

Za krásné výsledky společných skladeb patří 
poděkování všem gymnastkám a trenérkám. 
Zároveň i předsedkyni oddílu Renátě Smo-
lákové, trenérce Lucii Büttnerové, trenérce 
Petře Kovtanové a cvičitelce Jitce Leichne-
rové za pomoc při přípravě cvičenek na zá-
vodech. Dále děkujeme oddílové fotografce 
Aleně Hammerlindlové a rodičům za odvoz 
dětí a fandění.

Dosavadní výsledky našich gymnastek z podzimní 
sezóny společných skladeb

Foto: OMG



České dějiny amatérského filmu mají 
dlouhou a bohatou tradici. A krom jiných 
k ní přispívá i hornojiřetínský filmař Petr 
Vlašimský. V rozhovoru třiadvacetiletý 
tvůrce městským listům prozradil, na čem 
teď pracuje nebo kdo je pro něj ve světě 
filmu inspirací.

Jak dlouho se věnujete amatérskému 
filmu?

Amatérské filmařině se věnuji pomalu 
třetím rokem, začínal jsem s projektem Ano-
nym, který měl dvě série po šesti epizodách.

Jaká nejčastěji zpracováváte témata?
V současné době se věnuji především 

a výhradně žánru postapo (zpracovává po-
stapokalyptická témata, pozn. red.). Tento 
žánr mě zaujal natolik, že jsem v okolí Hor-

Rozhovor s Petrem Vlašimským
ního Jiřetína začal točit svůj další projekt 
s názvem Pozůstalí.

V současnosti tento film dokončujete. Kdy 
plánujete uvedení?

Letos se film ven prozatím nedostane. 
Stále se hledají nové lokace a postavy, které 
budou mít v rukou míchaní s hlavním dějem 
příběhu. O příběhu mohu prozradit jen to, že 
nás zavede do našeho kraje a k jedné velké 
explozi. Již brzy zveřejním trailer. Ten už 
nastíní blíže, o co půjde.

Režírujete i hrajete?
Ano! Konkrétně ve filmu Pozůstalí ztvár-

ňuji i jednu z hlavních postav.
Kdo je vaším vzorem ve světě filmu?
V současné době je to především hlav-

ní režisér seriálu The Walking Dead, Greg 
Nicotero, ale pokud se jedná o filmy, tak 

I zimní měsíce bývají v Krušných horách 
rušným obdobím a není potřeba se ukládat 
k zimnímu spánku. Městské infocentrum se 
na zimu dobře připravilo a kromě již tradič-
ně nabízených tiskovin, jako jsou aktuální 
čísla Jiříkovin, Radnice nebo turistických 
magazínů Tim a Brána, si můžete prohléd-
nout nové brožury s nabídkou nejrůznějších 
zimních sportovních aktivit, tipů na výlet 
a mnoho předvánočních kulturních akcí, 
které lze podniknout i při chladném počasí. 
Krušné hory oplývají hned několika lyžař-
skými areály jak na české, tak i na německé 
straně. Poměr jejich ceny, kvality, vzdálenos-
ti, možnosti ubytování, ale třeba i možnos-
ti zapůjčení sportovního vybavení najdete 
v turistických brožurách, které vznikly právě 
pro Ústecký kraj. Chcete vyrazit na výlet 
a nasát předvánoční atmosféru v německých 
městech, jako jsou Seiffen, kde se vyrábí 

Infocentrum se na zimu dobře připravilo
tradiční dřevěné hračky slavné po celém 
Německu? Nebo byste raději viděli vůbec 
první muzeum vánočních louskáčků s nej-
větším exemplářem na světě v Olbernhau? 
Nebo byste raději navštívili termální lázně 
se saunou a krytým bazénem v Marienbergu, 
ale bojíte se jazykové bariéry? V tom případě 

pro vás připravili němečtí kolegové brožury 
v českém jazyce. Zmíněné tiskoviny jsou 
dostupné rovněž na městském úřadě, kde si 
v případě zájmu můžete domluvit přímo ná-
vštěvu infocentra osobně nebo telefonicky, 
a to alespoň tři dny předem.

Radek Vrábel

NÁVŠTĚVU INFOCENTRA LZE DOMLUVIT S MĚSTSKÝM ÚŘADEM NA ČÍSLE: (+420) 
476 734 283. STANDARDNÍ OTEVÍRACÍ DOBA BUDE PLATNÁ OD DUBNA 2018 (ZAČÁTEK 
TURISTICKÉ SEZONY).

A CO PRO VÁS MÁME NA ROK 2018?
 ● RUČNĚ MALOVANÉ TURISTICKÉ ŠTÍTKY NA HOLE S ERBEM MĚSTA NEBO S KOS-
TELEM NANEBEVZETÍ PANNY MARIE.

 ● VÝROBKY Z OKOLNÍCH CHRÁNĚNÝCH DÍLEN
 ● ODNZNÁČKY („PLACKY“) SV. JIŘÍ

 jednoznačně George Lucas a jeho Star Wars 
sága.

Myslíte si, že je náš kraj pro filmaře in-
spirativní?

Rozhodně ano! Ústecký kraj, zejména 
potom náš sever Čech, inspiroval nejednoho 
filmaře k tomu, aby zde natočil film nebo 
seriál (například Pustina).

Přemýšlel jste někdy, že byste film stu-
doval?

Několikrát jsem nad tím uvažoval, ale 
příliš jsem nesázel na to, že by mi to vyšlo. 
Filmovému řemeslu se učím sám.

Jaké máte filmové plány do budoucna?
V nejbližší době to bude určitě chystaný 

projekt Pozůstalí, ze kterého buď budou dva 
samostatné filmy, nebo pokud první a druhý 
díl bude mít úspěch, vznikne trilogie filmu 
Pozůstalí. Nechte se překvapit.

Jiří Beneš

Oživlá strašidla na Jezeří
Poslední víkend v říjnu se na zámku Jezeří 
odehrál již 22. ročník akce „Oživlá straši-
dla“. I přes velkou nepřízeň počasí si tuto 
akci nenechalo ujít téměř 5 000 lidí. Řady 
parkujících aut se táhly až do obce Černice 
a fronta u vstupu do zámku byla mnohdy 
i na hodinu čekání, ale ani to přicházející 
neodradilo. Očekávání návštěvníků ovšem 
jistě nebylo zklamáno. Tento rok pro ně 
byla připravena zatím nejdelší trasa, která 

je mimo jiné poprvé zavedla do nejvyššího 
patra zámku, do místností, do nichž běžně 
nemají návštěvníci přístup. A stejně jako 
v minulých letech byl též připraven men-
ší okruh, převážně pro děti, v zámeckém 
sklepení, kde se ti nejmenší mohli setkat 
s nejrůznějšími pohádkovými bytostmi. Na 
prostorách velké trasy si letos s přípravou 
dala správa zámku opravdu poctivou práci, 
která se jistě vyplatila. Skvěle nainstalova-

né a ozvučené místnosti poté vyplnilo více 
než 40 účinkujících, takže lidé si mohli plně 
vychutnat děsivou atmosféru od začátku až 
do konce. Zakončení úspěšné sezóny se 
tedy skutečně vyvedlo a pomalu se začínají 
promýšlet i akce na příští rok. Na ty si ale 
budete muset počkat do dubna, kdy se brány 
zámku opět otevřou.

Hana Krejčová ml.

Klub seniorů Horní Jiřetín
I podzimní měsíce jsou pro náš klub naplně-
né různými aktivitami – do zimního spánku 
neupadáme. Posledním naším celodenním 
výletem byla návštěva zámku Lemberk 
a krásné baziliky sv. Vavřince a sv. Zdislavy 
v nedalekém Jablonném v Podještědí. Obě 
místa jsou hodna obdivu, zejména odvedené 
řemeslnické práce všech možných oborů. 
Cestou jsme také viděli jeden z nejzachova-
lejších skalních hradů u Sloupu v Čechách. 
Krásné zážitky umocnilo i krásné slunečné 
počasí, které nechalo vyniknout veškeré bar-

vitosti podzimu. K tomuto ročnímu období 
patří také vinobraní, takže za těmito zážitky 
jsme si vyjeli do Hodonína. Tento třídenní 
zájezd jsme ukončili prohlídkou Vídně. Tam 
už nám počasí nepřálo, ale krásné dojmy ne-
zkazilo. A abychom ochutnali vše, navštívili 
jsme i burčákobraní, tentokrát v nedalekých 
Chrámcích. A ještě před ochutnávkou jsme 
se jeli podívat do mosteckého muzea na za-
jímavé expozice. K těmto všem zážitkům 
musím přidat divadelní představení. Poba-
vil nás herecký koncert Petra Nárožného 

a Simony Stašové – představení Poslední 
ze žhavých milenců. Obdivovali jsme nápa-
ditost mosteckých divadelníků ve hře Ody-
sseus a v Praze nás nadchl muzikál Mefisto. 
Konečně se nám podařilo využít pozvání 
Renáty Smolákové, asistentky pedagoga 
v komunitním centru Janov. Přestavba domu 
včetně vnitřního zařízení je hodna obdivu. 
Plní účel této představy – pomoc těm, kdo 
to potřebují, od dětí po důchodce. Přejeme 
úspěch! Těšíme se na další společné setkání!

Evža Stříteská

Foto: Vasil Kovtan

Stalo se v listopadu…

ŠPEJBL’S HELPRS / AC/DC REVIVAL BAND 
POTŘETÍ V HORNÍM JIŘETÍNĚ

Na konci listopadu zavítala do hornoji-
řetínského „kulturáku“ vynikající reviva-
lová skupina AC/DC. Do sálu se vrátila 
potřetí a energicky rozjela svůj 
více jak dvouhodinový kon-
cert plný známých hitů. Že se 
hudebníkům Horní Jiřetín za-
mlouvá, může potvrdit i fakt, 
že po skončení koncertu se na 
pódium vrátili s dvacetiminu-
tovým přídavkem.

Radek Vrábel
foto: Jiří Beneš



Ještě nemyslíte na Vánoce? Tak to je tře-
ba rychle změnit! Ani nemrknete a bude tu 
Štědrý den. A pokud se nechcete společně 
s dalšími nešťastníky tlačit v obchodech tý-
den před Vánocemi, je čas začít shánět vá-
noční dárečky. Pokud vám chybí inspirace, 
přinášíme vám pár tipů, jak tento problém 
vyřešit a pořídit pro své blízké hezké a milé 
dárky, které potěší.

Darujte výběr
Hlavně muži si dost často lámou hlavu 
a neví, čím obdarovat třeba sestru, mamin-
ku či dospívající děti. Nebo dárek vymyslí, 
ale nejsou si jisti, zda vyberou správnou 
velikost, typ nebo barvu. V tomto přípa-
dě je výbornou volbou zakoupit dárkovou 
poukázku do konkrétního obchodu, kde už 
si dotyčný po Vánocích sám zboží vybere 
podle svého vkusu.

Kultura
Ať už patříte mezi ty, co chodí za kultu-
rou pravidelně, nebo jste spíš svátečními 
diváky, jistě víte, že se jedná vždy o milý 
a společenský zážitek, který můžete sdílet 
se svými blízkými. Neváhejte tedy darovat 
lístky na divadelní představení nebo koncert 
oblíbené kapely.

Láska prochází žaludkem
Chcete obdarovat své blízké něčím, co je 
zaručeně potěší? Zvolte gastronomický dá-
rek či kvalitní pití. Pořizovat můžete nejen 

Vánoce se blíží,  
už máte všechny dárky?

luxusní vína, bonboniéry či celé dárkové 
koše, ale originální budete, pokud věnuje-
te například dárkový poukaz do oblíbené 
restaurace. Manželku či přítelkyni určitě 
nadchnete romantickou večeři v hotelu 
s možností přespání.

Potěšte adrenalinovými zážitky či 
relaxační masáží
Dárek, který určitě stihnete pořídit na po-
slední chvíli, může být příslibem skvělého 
zážitku. Navíc třeba obdarovanému splníte 
i jeho životní sen. Agentury na zážitky mají 
širokou nabídku. Mezi nejprodávanější patří 
například let balonem, návštěva pivních láz-
ní, jízda ve ferrari, luxusní relaxační pobyty 
pro dva, bungee jumping, škola smyku či 
seskok padákem.

Darujte šperk
Většinu žen, a to v jakémkoliv věku, potěší 
pod vánočním stromečkem šperk. Udělejte 
tedy radost prstýnkem, náramkem, řetízkem 
či jinou ozdobou. Vybírat je dobré v kamen-
ných obchodech, kde vám odborně poradí.

Ať už vyberete jakýkoliv dárek, nezapo-
meňte ho kupovat hlavně s láskou a s poci-
tem, že obdarovávanému chcete dát něco 
od srdce. Je jedno, jestli to bude poukaz 
do kosmetického studia, kniha, nový parfém 
nebo pletené ponožky. Podstatné je, že jste 
to vybírali s láskou. Vždyť o to jde o Váno-
cích především.

Lucie Benešová

Halloweenské 
řádění ve škole
Pro některé děti může být škola straši-
delná, ale to ve škole v Horním Jiřetíně 
neplatí. Ovšem jeden den v roce se i zde 
najdou strašidla a celý den děti provází 
strašidelné vyučování. V úterý 31. 10. víta-
li učitelé  žáky v maskách. Byli jsme mile 
překvapeni, kolik žáků se na tento den při-
pravilo a dorazilo v převleku. Nechyběla 
ani správná hallooweenská výzdoba. Nej-
větším překvapením pro žáky byla hořící 
dýně. O tuto ukázku se postaral pan učitel 
Čejka. Žáci v tento den viděli a vyzkoušeli 
si mnohem více chemických a fyzikálních 
pokusů. V průběhu dne jsme se v maskách 
prošli po městě a nakonec nás čekalo vyrá-
bění, počítání, čtení a plno dalších aktivit 
spojených s halloweenskou tematikou.

Nikola Kohoutová

Stolní tenisté 
slaví úspěchy
Žáci ZŠ a MŠ Horní Jiřetín – F. Vondrá-
ček, O. Piskáček, L. Kocourek a D. Vo-
ves – se mohou pochlubit velkými úspěchy 
ve stolním tenisu. Po vítězství v okresním 
kole v Mostě, kde nenašli přemožitele, se 
probojovali do krajského kola v Litoměři-
cích. Konkurencí hráčů ze všech okresů se 
nenechali odradit a vybojovali postup do 
finále. Tam narazili na velmi zkušené hráče 
a ty se jim už nepodařilo porazit. Získali tak 
skvělé 2. místo. Děkujeme za příkladnou 
reprezentaci školy a velký dík patří i panu 
Vondráčkovi za podporu a užitečné rady.

Klára Křivánková

Akce rodiny 
s dětmi – 
„KERAMIKA“
K nejoblíbenějším aktivitám dětí a rodičů 
ve školní družině v ZŠ Horní Jiřetín patří 
tvoření z keramické hlíny. V úterý 7. 11. 
2017 se sešli rodiče s dětmi opět v hojném 
počtu. Přestože na Vánoce si budeme mu-
set ještě chvíli počkat, na přípravu je již 
nejvyšší čas. Pod šikovnýma rukama dětí 
a maminek vznikaly pěkné svícny s rybkou, 
vánočním stromečkem, hvězdami apod. Pří-
jemné odpoledne při práci uteklo jako voda 
a všichni se těšíme na další setkání za 14 
dní, kdy výrobky dostanou finální podobu.

Irma Vaňková

Nejnovější knížky v naší knihovně v pro-
sinci 2017

Zimní večery s pěknou knížkou vám přeje 
vaše knihovnice

Jarmila Křížová

Česká literatura:
krimi a thrillery:
Vondruška, Vlastimil: Dobronínské morytáty
Vondruška, Vlastimil: Osmanský tábor
Vondruška, Vlastimil: Ulička hanby
Vondruška, Vlastimil: Králův dluh
Vondruška, Vlastimil: Nitranská brána smrti
Vondruška, Vlastimil: Olomoucký bestiář
Cole, Daniel: Hadrový panák
Picoultová, Jodi: Velké maličkosti

Knihovna v Honím Jiřetíně
Nesbø, Jo: Přízrak
Nesbø, Jo: Spasitel
Nesbø, Jo: Netopýr
Nesbø, Jo: Syn

pro ženy:
Mlynářová, Marcela: Důchodkyně nestřílejte
Mlynářová, Marcela: Chalupářkou z donucení
Keleová-Vasilková, Táňa: Přítelkyně
Fousek, Josef: Zkrátka bez pozlátka
Monyová, Simona: Dvacet deka lásky
Monyová, Simona: Zítra vyjde slunce
Moyesová, Jojo: Jeden plus jedna
Moyesová, Jojo: Poslední dopis od tvé lásky
Hay, Dona: Dokonalá sestra
Paris, B. A.: Za zavřenými dveřmi
Delaney, J. P.: Ta přede mnou

chovatelství:
Můj křeček a já
Co nám říká kočka
Zakrslý králík

vaření:
Zima – Pokrmy pro zahřátí na svátky i dlouhé večery
Kuchyně USA – A jak si pochutnat

Knihovna otevřená:  
úterý a pátek, 14–18 hod.

Fotografická zastavení – 
vernisáž

14. 12. / 16:00
KULTURNÍ DŮM

Výstava představí práci skupiny 
fotografek s názvem FOTO LADY.

Vánoční retroparty 
s předsedou Lukeslem

15. 12. / 20:00
KULTURNÍ DŮM

vstupné: 50 Kč

Betlémské světlo
23. 12. / 17:00

KOSTEL NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE

Česká mše vánoční
26. 12. / 17:00

KOSTEL NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE

Další návštěva veterinářky 
v Horním Jiřetíně (areál chovatelů)

se uskuteční 
2.12. 2017 od 14:00 do 16:00

Půlnoční mše
24. 12. / 16:00

KOSTEL NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE

Společné zpívání v kostele

Veselý Silvestr pro děti
30. 12. / 15:00 – 18:00

KULTURNÍ DŮM
Soutěže, tancování, přípitek  

i menší ohňostroj!

Novoroční ohňostroj
1. 1. 2018 / 18:00

NÁMĚSTÍ 1. MÁJE

25. 12. / 17:00 / KOSTEL 
NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Již dvanácté zpívání v kostele  

tradičně rozezní kostel  
krásnými vánočními koledami.

Vánoční 
teen party
10 – 17 let

16. 12. / 17:00 – 22:00 
KULTURNÍ DŮM

Tentokrát se 
pořadatelských vesel 

chopili žáci osmé třídy 
naší základní školy.

Rozsvěcení vánočního stromku 
a mikulášská nadílka

6. 12. / 16:00-18:00
PŘED  

KULTURNÍM DOMEM

Adventní trhy ZŠ a MŠ Horní 
Jiřetín, vánoční příběh, vánoč-
ní stánky, punč nebo štrúdl. 
Stromeček se tradičně rozzáří 
v 18 hodin. Vánoční setkání za-
vrší mikulášská nadílka v kos-
tele Nanebevzetí Panny Marie

Česko  
zpívá koledy

13. 12. / 18:00 
KOSTEL NANEBEVZETÍ 

PANNY MARIE

Celostátní projekt Deníku 
rozezní mnoho míst v České republice. 

V Horním Jiřetíně 
budou znít ty nejznámější vánoční 

koledy 

v našem kostele Nanebevzetí 
Panny Marie.



Strašidelná výprava

foto: Jiří Beneš

Halloween teen party

foto: Jiří Beneš

foto: Jiří Beneš

foto: Jiří Beneš

MessenJah_koncert

O Sněhurce
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