
www.hornijiretin.cz	 Horní	Jiřetín	a	Černice	info,	prosinec	2020

Slovo starosty
Končí rok 2020, který si zřejmě každý z nás 
bude pamatovat poněkud více a poněkud ji-
nak než četné roky předchozí. Našli bychom 
asi málo jedinců, kterých se přímo či ne-
přímo nedotklo celosvětové téma pandemie 
Covidu 19. Téma, které doslova zacvičilo 
všemi oblastmi lidské činnosti. Na veskrze 
negativních konotacích pandemie se zdán-
livě jen těžko hledá cokoliv pozitivního, ale 
ve skutečnosti se toho dá najít docela dost. 
Znovu se projevilo to lepší v mnohých z nás 
jako je třeba solidarita, ochota zapojit se do 
pomoci potřebným, obdivuhodné nasazení 
lékařů a sester, kreativita učitelů a ředitelů 
škol, nezištnost v pomoci nejohroženějším, 
aktivita při svépomocné výrobě ochranných 
a dezinfekčních prostředků, snaha potěšit 

opuštěné a mnoho dalšího. Za samostatnou 
úvahu by stála celá řada poučení, která ze 
současné situace plynou. Mnohé můžeme 
dělat jinak a mnohé dokonce budeme mu-
set dělat jinak, než jsme byli dosud zvyklí. 
S následky současné krize se tak jako tak 
budeme ještě nějakou dobu potýkat, ale 
všechno jednou končí.

Vážení spoluobčané, jménem svým i jmé-
nem celého vedení města Vám přeju mnoho 
klidu, radosti a příjemných prožitků o nad-
cházejících vánočních svátcích. Do nového 
roku 2021 Vám pak přeju pevné zdraví, 
spokojenost v soukromém i pracovním ži-
votě a jen samá krásná setkání s příjemnými 
lidmi. Věřím, že se v našem městě máme 
nač těšit.

Vladimír Buřt

Novoroční ohňostroj jsme 
sice odložili na příznivější 

období, ale společný 
okamžik na Nový rok zažít 

můžeme. Pojďme symbolicky 
zapálit 1. 1. 2021 v 18:00 

prskavku (v okně nebo 
před domem) a společně 
si přát pevné zdraví pro 

všechny a ať na nás v roce 
2021 nikdo nic neprskne. 
Na fotky se budeme těšit 
ve facebookové skupině 
Horní Jiřetín kulturní.



„Chtěla bych touto cestou popřát 
krásné Vánoce taneční skupině Los 
Gatos. Věřím, že příští rok bude 
lepší. Byl to těžký rok, ale ustá-
ly jsme ho, moc se na vás těším, 
holky moje! Krásné vánoční svátky 
samozřejmě přeji všem. Přeji vám, 
abyste kolem sebe měli jen radost 
a pozitivní lidičky. Věřte, že příští 
rok začne lépe! Ze srdce všem přeji 
hodně zdraví a štěstí v novém roce.“

Věra Dobiášová

„Letos jsme přišli o mnoho akcí, 
na které jsme se těšili, a protože 
současná situace konání společen-
ských událostí stále značně kompli-
kuje, nedočkáme se ani na sklonku 
roku tradičního společenského dění. 
Z programu musíme vyškrtnout i no-
voroční ohňostroj. Je jasné, že už 
nám chybí to všechno běžné a ‚nor-
mální‘, na co jsme byli zvyklí. A je 
také jasné, že ještě zřejmě chvilku 
potrvá, než se k tomu všemu vrá-
tíme. Chybí nám ta živá kultura, 
která nám přinášela radost, která 
nás povznášela, která nás spojova-
la, dokázala rozesmát i roztancovat. 
Dokud to nepůjde tzv. naživo, bude-
me pro vás samozřejmě hledat jiné 
způsoby, jak se potkávat. Věříme, že 
v nadcházejícím roce se k sobě zase 
dostaneme blíže, blíže než na dva 
metry. Těšíme se na to a přejeme 
vám ty nejkrásnější Vánoce a v no-
vém roce to nejpevnější zdraví!“

Jiří Beneš, místostarosta

Povídání k době, až zažehneme čtvrtou svíč-
ku na adventním věnci v roce 2020.

Pojďte a otevřete svá srdce a naslouchej-
te zvykům a radám, které pomohou překonat 
nejednu svízel. Dnes mám vekou chuť poslat 
vám poselství s ohlédnutím se do dávných 
časů, do písemností, které nám zanechali 
naši předkové. V mé oblibě jsou moudří spi-
sovatelé, např. Jan Werich s citátem: „Mít 
rád lidi a milovat lidi, to je celé tajemství 
a snad jediný recept na štěstí. Kdo myslí 
jenom na sebe, ochudí jiné o sebe, ochudí 
sebe o jiné, zakrní a zahyne.“ Citáty jsou 
našimi pomocníky v mnoha životních situ-
acích. Když se dostaví starosti a zdá se, že je 
východisko v nedohlednu, pak se obrátím na 
citáty. Já mám ráda ty od Alberta Einsteina, 
např. tenhle: „Každý má dvě možnosti. Jsme 
buď naplněni láskou…, anebo strachem.“

Výborné jsou i citáty od Karla Čapka, 
např.: „Strach je nemoc špatného svědomí.“ 
A když někdo upadá v beznaděj, řeknu mu: 
Uvědom si, že „život je šance, tak ho uchop 
a žij“.

Ráda a často se vracím ke zvykům a ci-
tátům, vřele je doporučuji.

Zvyky nám odpradávna pomáhají, aby byl 
život snazší. Zvyky se skládají z moudrostí, 
které utvořily ráz a charakter našeho obyva-
telstva. Nejvíce jich nalezneme v pohádkách. 
Mezi dobrem a zlem, ztvárněnými v posta-
vách andělů nebo čertů. Moudrost pohádkové 
babičky, lakomých skrblíků, vychytralých 
rádců, stejně jako i prostý vesnický synek 
Hloupý Honza udělají svět krásným, pl-
ným úsměvů, lásky a slunce. Pohádky nám 
od mala vyprávějí naše babičky, maminky, 
a nejen ony, nejčastěji před spaním, kdy si 

NA SLOVÍČKO, SOUSEDÉ
je bereme do svých snů, a tak si je nejlépe 
uchováme v paměti. Hodně zvyků popsali 
naši čeští spisovatelé – kdo by neznal Boženu 
Němcovou. Její pohádkové příběhy zná celý 
svět. Ke krásně napsaným a ilustrovaným 
knihám je dnes volný přístup, a kdo chce, se 
může do nich začíst bez obav. Nebylo to tak 
vždy a je štěstí, že si dnes můžeme poslech-
nout třeba četbu z rádia v podání známých 
osobností. Máme videoknihy všech žánrů, 
naučné, poučné, jsou v nich technické návo-
dy jako pomocníci, abychom si mohli udělat 
potřebné věci na usnadnění života. Naše ženy 
i muži jsou zruční v mnoha směrech. To je 
dobře. Ve světě je o české řemeslníky stále 
zájem. Kdo rád čte, má výhodu výborné pa-
měti a velké slovní zásoby. Má i vlastní názor 
a snadno si zvolí cestu životem.

V tomto poselství „Na slovíčko sousedé“ 
si dovolím vyslovit své přání: Buďme trpě-
liví, ohleduplní, mysleme víc na psychiku, 
na přátelství a kamarádství, neuzavírejme 
se v samotě, vždyť svět plný překvapení je 
tam, venku. V lese, na horách i lukách, pod 
sluncem i ve sněhu. Pro radostný život na 
naší planetě je důležitá láska, víc než cokoli 
z jiných potřeb. Máme v rukách sílu nepo-
razitelnosti, díky trpělivosti a víře v dobro 
máme naději, tak jak nám to připomínají 
čtyři svíčky na adventním věnci, *mír*ví-
ra*láska*naděje.

Buďte hodně šťastní vespolek, tešte se 
a radujte se v každém čase. Krásné prožití 
svátků vánočních a hodně štěstí v novém 
roce 2021 přeji všem ze srdce a za pozornost 
při vysílání a rozjímání o lidském poslání 
v naší zemi i jinde mnohokrát děkuji.

Miluška Stella

Vosí hnízda
 ● 60 g másla
 ● 2 lžíce mléka, můžeme nahradit rumem
 ● 160 g moučkového cukru
 ● 2 lžíce kakaa
 ● 160 g piškotů rozdrcených válečkem nebo nam-
letých + 25 celých

 ● Náplň
 ● 120 g másla
 ● 1 ks žloutku
 ● 2 lžíce hnědého rumu nebo vaječného koňaku
 ● 70 g cukru

Těsto propracujeme a necháme odležet. 
Formičku před každým naplněním vysypat 
moučkovým cukrem. Uválíme si kuličku 
a vložíme do formičky, uděláme důlek, do 
kterého dáme náplň.

Položíme kulatý piškot a vyklopíme.

RECEPTY OD BRIGITY
Perníčky ihned měkké

 ● 75 dkg hladké mouky
 ● 20 dkg moučkového cukru
 ● 23 dkg medu
 ● 15 dkg Hery
 ● 3 vejce
 ● 3 lžíce kakaa
 ● asi lžíce koření do perníku
 ● lžička skořice
 ● 1,5 lžičky sody

Vypracujeme těsto, které necháme v lednici 
odležet do druhého dne.

Vykrajujeme a pečeme na 180 °C.
Po vytažení z trouby můžeme natírat 

žloutkem s moučkovým cukrem (1 žloutek, 
2 lžíce moučky), aby se perníčky leskly.

Můžeme zdobit bílkovou polevou nebo 
slepovat marmeládou či krémem a polévat 

čokoládou (bílková poleva: 1 bílek, mouč-
ka 3x prosetá, 1 lžička škrobu, citronová 
šťáva).

Moje děti je mají rády jen tak, peču celý 
rok, nejen na Vánoce. Pečeme přibližně 
8 minut, abychom je nevysušili.



Vážení sportovci a příznivci TJ 
Sokol Horní Jiřetín,

Rok 2020 je za námi a byl to opravdu 
zvláštní rok, ve kterém utichla spor-
toviště. Tento rok byl pro všechny 
náročný, a proto bych chtěl podě-
kovat všem sportovcům, trenérům, 
rodičům a výkonnému výboru za je-
jich skvělou a obětavou práci, kte-
rou přispívají k vzorné reprezentaci 
TJ Sokol Horní Jiřetín. Dále bych 
chtěl poděkovat městu Horní Jiřetín 
a všem našim sponzorům za jejich 
podporu v uplynulém roce 2020.

Na závěr roku 2020 přeji vám všem 
krásné prožití vánočních svátků 
a v novém roce 2021 pevné zdraví, 
rodinou pohodu, spokojenost a ma-
ximální sportovní vyžití.

Jiří Sapoušek

PROVOZNÍ DOBA 
MĚSTSKÉHO ÚŘADU

OD 23.12.2020 DO 31.12.2020

23.12 – ZAVŘENO
28.12 – 8:00 – 13:00
29.12 – 8:00 – 13:00
30.12 – 8:00 – 13:00
31.12 – ZAVŘENO

Betlémské světlo
23. 12. / 16:00

KOSTEL NANEBEVZETÍ  
PANNY MARIE

Půlnoční mše

24. 12. / 16:00

KOSTEL NANEBEVZETÍ 
PANNY MARIE 

V HORNÍM JIŘETÍNĚ

Vánoční mše

25. 12. / 11:00
KOSTEL NANEBEVZETÍ

PANNY MARIE

„Všem mladým i starším hasičům i je-
jich trenérům a rodičům přejeme krás-
né a pohodové Vánoce a do nového 
roku hlavně hodně zdravíčka, klidu, 
pohody, sportovních úspěchů a mnoho 
strávených chvil s kamarády a rodinou 
bez omezení, to je teď to nejhezčí, co 
může být.“

Jana Žážová

Nádherné Vánoce přeji vám všem,  
ať svět je krásnější den za dnem.

A nakonec až přijde nový rok,  
půlnoc-zvonec,  

udělejte ten správný krok.
PF 21

Krásné Vánoce v kruhu rodinném  
přeji všem gymnastkám,  

trenérkám, rodičům  
a všem našim příznivcům.

Renáta Smoláková
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Litvínov, 7. 12. 2020
Lepší zahrádka, vybavení škol učebními po-
můckami, investice do tříd nebo zdokonalo-
vání výuky v době covidové. To všechno ob-
sahují koordinační aktivity na podporu škol 
v regionu Litvínovska, které i přes pandemii 
neustávají. „Na posledním listopadovém 
online jednání řídícího výboru, který kroky 
Místního akčního plánu posvěcuje, proběhla 
úspěšně jeho aktualizace. Podařilo se začlenit 

PLÁNY ŠKOL NA LITVÍNOVSKU BYLY POSVĚCENY 
AKTUALIZACÍ MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU

Svatá Zdislava z Lemberka, česká šlechtič-
na, zakladatelka špitálů, klášterů a patronka 
litoměřické diecéze, letos oslavuje 800. vý-
ročí od svého narození. Zdislava byla sva-
tořečena papežem Janem Pavlem II. v roce 
1995 během jeho návštěvy České republiky. 
Kromě litoměřické diecéze je také patron-
kou rodin a potřebných, neboť právě o ně se 
během svého života starala. O jejím životě 
se toho sice neví příliš, avšak její odkaz je 
živý dodnes. 

I proto vznikla ke zmíněnému výročí 
skladba s názvem Já vládnu pouze láskou, 
příznačně právě v roce probíhající světové 
pandemie. Nahrávku na CD vydala teplic-
ká Trautzlova umělecká společnost, jejímž 
cílem je podporovat obnovu a rozvoj auten-
tické kultury Ústeckého kraje. Autory díla 
jsou teplický textař Jan Matoušek a hudební 
skladatel, osecký rodák a dirigent Hudby 
Hradní stráže a Policie ČR Jan Zástěra. Ke 
spolupráci přizvali dvacítku sboristů, smyč-

požadavky škol na zkvalitnění výuky a pod-
pořit je v nelehké době pandemie,“ sdělila 
manažerka projektu Monika Růžičková. 
Školy si díky účasti v Místním akčním plánu 
sáhnou na dotace z Evropské unie. „Zároveň 
intenzivně plánujeme prezenční vzdělávací 
akce pro učitele, které byly odloženy a neda-
jí se zprostředkovat online formou,“ dodala 
manažerka implementace Lucie Krupková. 
Dále doplnila, že školy velmi dobře spolupra-

cují a jejich zástupci na Litvínovsku vytvořili 
dobrou partu, což se ukázalo na zářijovém 
výjezdním zasedání ředitelů škol v Nesuchy-
ni, kde proběhla školení zaměřená na komu-
nikační a prezentační dovednosti a na téma 
věnující se problematice přechodu dětí z MŠ 
do ZŠ. Veškeré aktivity jsou realizovány díky 
projektu Místní akční plán rozvoje vzdělává-
ní II pro ORP Litvínov (CZ.02.3.68/0.0/0.0/
17_047/0011095).

JÁ VLÁDNU POUZE LÁSKOU
cový kvintet a herečku Karolínu Baranovou, 
která recitací oživuje hudební části. 

Textař Jan Matoušek svoji motivaci pro 
napsání libreta popisuje takto: „Mým cílem 
bylo přiblížit tuto inspirativní ženu dnešku 
pro co nejširší publikum. Chtěl jsem, aby 
vznikla moderní duchovní hudba, která je 
stejně tak jako o Bohu, také o lásce, mateř-
ství, vztahu k přírodě. Myslím si, že skladba 
je přístupná opravdu všem a že v ní snad 
lze nalézt spoustu naděje, optimismu a víry 
v lepší zítřky.“

Oba Janové se mimo jiné v listopadu 
roku 2019 vypravili na pouť do Říma, kde 
se svým sborem Collegium hortense, dnes 
jedním z nejvýznamnějších hudebních těles 
Ústeckého kraje, vystupovali před papežem 
Františkem či v bazilice sv. Petra ve Vatikánu.

Skladba o svaté Zdislavě také zazněla 
v chrámu sv. Mikuláše v Lounech v rámci 
Adventního koncertu Ústeckého kraje 2020. 

Toto album připomínající zpěvnou a poe-

nová skladba k 800. výročí
od narození svaté paní
Zdislavy z Lemberka

Já vládnu pouze láskou

hudba, která v těžké době 
pohladí po duši

Zdislavin příběh k nám
v tomto čase promlouvá

s neobyčejnou naléhavostí.
Přáli bychom si, aby se obrazy,

které líčí ve všech barvách
život této pozoruhodné světice,
staly léčivou studánkou plnou

povzbuzení, naděje, a víry
v lepší zítřky.

ukázka a možnost objednání CD
www.ceskenebezari.cz

704 154 739

tickou formou odkaz sv. Zdislavy si můžete 
zakoupit přímo v hornojiřetínském infor-
mačním středisku.

vr




