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Slovo starosty
Vládní opatření přijatá kvůli šířící se náka-
ze novým typem koronaviru nás všechny 
výrazně omezují a zřejmě nikoho z nás tento 
stav netěší. Opatření je však nutno respek-
tovat a dodržovat. Náš stát dosud nedoká-
že průběžně zajišťovat potřebné množství 
ochranných zdravotních pomůcek ani pro 
lékaře a další lidi v první linii, a tak si ná-
rod poradil a ve velkém šije vlastní rouš-
ky. Jsem hrdý na všechny dobrovolnice 
z Horního Jiřetína a Černic, které bezplatně 
a neúnavně šijí ochranné roušky pro nás pro 
všechny. Patří jim veliký dík a velké uznání. 
Veliký dík patří také našemu oděvnímu 
podniku Triola, který městu daroval 150 
profesionálních roušek, a rovněž firmě Ca-
nnoneer, která našemu městu předala dar 
v podobě ochranných roušek od žen ze 
slovenského Prešova. Aktivity a solidarity 
našich dobrovolnic i obou zmíněných firem 
si nesmírně vážíme. Stejně tak je potřeba 
vyjádřit velké díky také našim lékařům 

MUDr. Ramešové a MUDr. Pohankovi, 
kteří navzdory zoufalému nedostatku zdra-
votnického materiálu své ordinace neuza-
vřeli, ale provozují je bez přerušení, byť 
 samozřejmě s určitým omezením ordinační 
doby.

O všem, co vedení města zajišťuje v době 
nouzového stavu pro své občany, je detailně 
pojednáno uvnitř Jiříkovin. Jsme připraveni 
vám průběžně předávat ochranné roušky, 
jednorázové rukavice, dostupnou dezinfek-
ci. Ve spolupráci s našimi hasiči pak také 
zajistit dovoz nákupů seniorům či komu-
koliv, kdo je jakkoliv omezen v možnosti 
pohybu. Jsme samozřejmě otevřeni i dalším 
formám pomoci.

I přes všechna omezení daná vládními 
opatřeními v souvislosti s aktuální epidemií 
se snažíme pokračovat v přípravě či realiza-
ci všech významných investičních projektů. 
Právě v těchto dnech byla definitivně dokon-
čena rozsáhlá akce vestavby půdních učeben 
v naší „horní“ škole včetně instalace zcela 

nového vybavení nově vzniklé počítačové 
učebny. K tomuto významnému projektu 
se podrobněji vrátíme v některém z jarních 
vydání Jiříkovin. Snad se žáci naší školy 
budou moci do nové třídy ještě před letními 
prázdninami alespoň podívat.

V průběhu března byla zcela dokončena 
obnova komunikace v ulici Hřbitovní po-
kládkou asfaltového koberce.

Téměř dokončena byla také úprava plo-
chy bývalého kolejiště jiřetínského nádraží. 
Zbývá zde rozprostřít ornici, zasít trávu 
a vysadit pár vzrostlejších stromů. Postupně 
se také upravují krajnice v ulicích Mostecké 
a Lipové.

Vážení přátelé, přeji vám všem, abyste 
nepříjemné období epidemie a s ní spojených 
omezení přečkali ve zdraví a pokud možno 
v dobré psychické pohodě. Vedení města 
je připraveno vám pomoci ve všem, co je 
v jeho silách a možnostech.

Vladimír Buřt



Nošení roušky se za poslední týdny stalo 
nezbytnou součástí našeho života. Ti z nás, 
kteří k roušce musí nosit i dioptrické brýle, 
často bojují se zamlžováním brýlí. Přináší-
me vám 8 tipů, jak se s tímto problémem 
vypořádat.

1. Důležité je vybrat si správnou roušku
Použijte roušku, která vám dobře sedí na 
nose a bude k nosu co nejlépe přiléhat. Nej-
lepší je rouška se všitým drátkem, který se 
dá vymodelovat podle tvaru nosu.

2. Roušku až k očím, brýle níže
Roušku si dejte co nejblíže k očím a brýle 
položte níž na nos. Brýle se tak budou méně 
zamlžovat i špinit.

3. Použijte jar
Alespoň na začátku a konci dne si umyjte 
své brýle vlažnou jarovou vodou a osušte 
je hadříkem z mikrovlákna. Hadřík z mik-
rovlákna mějte stále po ruce.

4. Pokud nemáte po ruce jar, zkuste 
mýdlo
Vaše brýle vyčistí a zároveň i zčásti vyde-
zinfikuje klasické tuhé mýdlo.

5. Nejpraktičtějším řešením jsou 
jednodenní čočky
Nejjednodušší způsob, jak se zamlžování 
zcela vyhnout, je vyzkoušet kontaktní čoč-

ky. V době zvýšeného výskytu virových 
onemocnění jsou nejhygieničtější varian-
tou jednodenní čočky. Nezapomeňte si před 
jejich aplikací pečlivě umýt ruce a přes den 
se vyhnout kontaktu v blízkosti očí.

6. Pořiďte si brýle s hydrofobní úpravou 
skel
Až si budete příště pořizovat brýle, pama-
tujte i na jejich povrchovou úpravu. Hydro-
fobní vrstva odpuzuje vodu, což znamená, 
že se brýle rychleji odmlží a neulpívá na 
nich ani další nečistota. Zároveň pamatuj-
te, že za stávající situace brýle slouží i jako 
štít, kdy viry mají ztíženou cestu k vašim 
očím.

7. Pěna na holení
Naneste na brýle malé množství pěny a po-
mocí hadříku brýle vyleštěte do sucha. 
Na brýlových sklech se tak vytvoří jemná 
ochranná vrstva, díky které se na nich už 
nebude pára srážet.

8. Speciální spreje nebo gely proti 
mlžení
V každé optice, ale i v některých drogeriích 
(tyto provozovny jsou stále otevřené) seže-
nete sprej proti mlžení brýlí. Ten nastříkáte 
na skla brýlí a poté vyleštíte hadříkem z mi-
krovlákna. Účinnější bývají ty s gelovou 
konzistencí, které mají delší účinnost.

Lucie Benešová

8 tipů, jak bojovat proti zamlžování brýlí

Město Horní Jiřetín děkuje obyva-
telům slovenského Prešova za dob-
rovolnou pomoc a za sounáležitost 
v těchto nelehkých časech. A také 
firmě Cannoneer Group s. r. o. za 
poskytnuté roušky a šíření dobrého 
jména našeho města za hranicemi 
České republiky.

Foto: Cannoneer Group s. r. o.

Restaurace U Karbanů 
nabízí rozvoz obědů 
a výdej přes okno. 

Rozvoz po Horním Jiřetíně 
bude zdarma. 

Litvínov a chemické závody 
za 20 Kč. 

Pro rozvoz volejte 
od 10:00 do 13:30 
na tel.: 731986098.

Praktický lékař v Horním Jiřetíně 
MUDr. Jiří Pohanka bude v běžných 
ordinačních hodinách k dispozici 

na telefonu 602 475 585 
(pohankamedical@gmail.com). 

Aby se minimalizovaly osobní ná-
vštěvy v ordinaci, je MUDr. Po-
hanka připraven vydávat eNescho-
penky a eRecepty po telefonické 
konzultaci na výše uvedeném čísle  
a e-mailu.



MNOHOKRÁT DĚKUJEME, ŽE PRO NÁS ŠIJETE ROUŠKY!





Velitel JSDH Horní Jiřetín 
František Smolák
„Členové jednotky se starají o dezinfikování 
celé zbrojnice včetně všech vozidel a stro-
jů. Snažíme se být stále v pohotovosti jak 
pro výjezdy, tak pro pomoc všem občanům 
našeho města.“

Foto: JSDH Horní Jiřetín

Přesně před měsícem jsem posílal první po-
zdrav všem Hornojiřetínským z Vietnamu. 
Tehdy jsem ještě nevěděl, že se situace ve 
světě vyvine tak, jak dnes vypadá. Stejně 
jako Evropa a vlastně celý svět čelí i Vietnam 
vlně šíření koronaviru. Počet nakažených zde 
není tak vysoký jako třeba právě v Česku, 
aktuálně čítá pouze 222 případů COVID-19, 
ale i zde jsou zavřené školy, restaurace, bary 
i kavárny. Na ulici se smí lidé pohybovat 
pouze ve dvou a je zakázáno se shlukovat 
do větších skupin, jako je například velice 
oblíbený ranní sport, jóga, tanec nebo jen 
setkání s přáteli. Omezeno je také svévolné 
vycházení z domu, můžeme si dojít nakou-
pit do obchodu nebo jít k lékaři, ovšem od 
začátku dubna jsou passé veškeré procházky 
po nábřeží řek nebo návštěvy pláže.

Velmi pozitivní zprávou je, že ve Vietna-
mu doposud na nový koronavirus nikdo ne-
zemřel, počty zotavených se také postupně 
zvyšují. Většina nakažených jsou paradoxně 
cizinci, kteří přicestovali ze zasažených ob-
lastí především v Evropě – ve velké míře 
z Itálie a Velké Británie. Vietnamské zdra-
votnictví však vypadá, že nastalou situaci 
zvládá velmi dobře. Lidé nosí roušky, dez-
infikují si ruce několikrát denně a omezují 

Učitelskej opět zdraví z Vietnamu
kontakt s ostatními. Nejedná se o nařízenou 
karanténu, nýbrž o „dobrovolné“ omezení 
sociálních kontaktů. Dobrovolné v uvozov-
kách proto, že se jedná o doporučení místní 
vlády a většina místních doporučení sku-
tečně respektuje. Myslím, že toto je vhodná 
cesta i pro Českou republiku. Doufám, že se 
situace začne brzy zlepšovat a počty naka-
žených budou každým dnem klesat a že se 
zároveň počty vyléčených budou zvyšovat. 
Musíme vydržet, ale když každý převezme 
díl zodpovědnosti sám za sebe, budeme 
moci brzy opět vyjít ven a volně dýchat. 
Pevně v to věřím.

V těchto těžkých časech se však najdou 
i krásné okamžiky, a to třeba když se člověk 
zamiluje. Je to úžasný pocit, když najed-
nou člověk není sám, ale má s kým sdílet 
jak dobré, tak i špatné okamžiky. A tak se 
stalo, že do mého života vstoupila žena, se 
kterou stojí za to vydržet a těšit se na lepší 
dny, které zajisté přijdou. Příjemná je též 
skutečnost, že se jedná o místní slečnu, která 
v Da Nangu žije již patnáctým rokem. Pů-
vodně pochází z hornaté provincie Gia Lai 
v samém srdci centrálního Vietnamu.

Společně zdravíme všechny čtenáře Jiří-
kovin a přejeme všem pevné zdraví. Mějte 
se rádi!

PS: Kdo by chtěl sledovat naše zážitky 
z okolí Da Nangu, může nás odebírat na 
YouTube na kanále UčitelskejVeVietnamu 
nebo na sociální síti Facebook na profilu 
Učitelskej ve Vietnamu. Budeme mít radost 
z každého sledujícího.

Nguyen Thi Thanh Hau a Marek Moud-
rý, učitelskej ve Vietnamu (původně učitel 
němčiny ze ZŠ a MŠ Horní Jiřetín a z Gym-
názia T. G. Masaryka v Litvínově)

Marek Moudrý
Foto: Marek Moudrý

Vážení obyvatelé Horního Jiřetína 
a Černic, navštěvujte MěÚ Horní Ji-
řetín v upravených úředních hodinách 
(po. a st. 13:00–16:00) pouze v ne-
odkladných záležitostech. Pro své 
dotazy, žádosti ad. využijte prosím 
e-mail nebo tel. (476 734 283, sta-
rosta 724 081 095 / starosta@horni-
jiretin.cz, místostarosta 725 136 863 
/ mistostarosta@hornijiretin.cz). Dě-
kujeme za pochopení!

Změna úředních hodin  
MěÚ Horní Jiřetín

Po 13:00 – 16:00
St 13:00 – 16:00

Město Horní Jiřetín nabízí 
dovoz nákupu (léků ad.) 

prostřednictvím JSDH Horní 
Jiřetín pro seniory a občany, 
kteří si v současné situaci 

nemohou nákup zajistit sami. 
V případě zájmu se obracejte 
na velitele JSDH Františka 

Smoláka 
 (777 951 597)  

nebo starostu města  
Vladimíra Buřta  
(724 081 095).



Informace k zápisu do 1. třídy Základní 
školy a Mateřské školy Horní Jiřetín

Vzhledem k mimořádným opatřením 
v souvislosti s COVID-19 bude zápis pro-
bíhat bez osobní přítomnosti dětí.

Podání žádosti je možné těmito způsoby:
osobní podání v termínu od 6. 4. do 17. 4. 

2020 (vzhledem k mimořádným opatřením 
a omezenému provozu školy doporučujeme 
dohodnout čas a den telefonicky na čísle 
734 676 367)

do datové schránky školy
e-mailem s uznávaným elektronickým 

podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!)
poštou (včetně kopie rodného listu)

Mateřská škola
Od středy 1. 4. 2020 jsou na internetových 
stránkách školy www.zsmshornijiretin.cz 
k dispozici náměty na činnosti a aktivity 
s dětmi doma. Materiály jsou k dispozici 
v sekci Mateřská škola – Dokumenty 
školy – Formuláře ke stažení a vychází 
z našeho Školního vzdělávacího programu 
a z témat, kterým se běžně v MŠ věnujeme. 
Materiály jsou určeny pro všechny věko-
vé kategorie a především pro předškoláky. 
Budeme moc rády, pokud je využijete a vý-
sledky své činnosti (fotky výrobků, vypra-
cované pracovní listy apod.) nám budete 
posílat na e-mail skolka@zsmshornijiretin.
cz či svým paním učitelkám.

Materiály v tištěné formě budou pro 
zájemce k vyzvednutí vždy v úterý v ma-
teřské škole a v omezeném počtu výtisků 
i v jiřetínských potravinách.

Už se na vás moc těší vaše paní učitelky 
a paní asistentka.

Informace k zápisu do 1. třídy Základní školy 
a Mateřské školy Horní Jiřetín

Doklady a dokumenty k zápisu:
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 

2020/2021.
Dotazník pro rodiče 1. třídy
Rodný list dítěte
Občanský průkaz zákonného zástupce 

nebo pas u cizích státních příslušníků, po-
volení k pobytu u cizinců mimo EU

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho 
zákonný zástupce, musí doložit své opráv-
nění  dítě zastupovat (např. soudní rozhod-
nutí)

 

V případě žádosti o odklad u zápisu 
odevzdat:
Žádost o odklad (nutné přinést i v pří padě, 
že ještě nemáte vyřízeny body 2 a 3)

Doporučení k odkladu školní docház-
ky z PPP nebo SPC

Doporučení lékaře nebo klinického psy-
chologa (týká se pouze dětí, které budou 
žádat o odklad)

Formuláře ke stažení jsou k dispozici 
na webové adrese www.zsmshornijiretin.
cz v sekci Zápis do 1. třídy, popř. v tištěné 
podobě ve škole.

Základní škola
Ráda bych touto cestou poděkovala všem, 
kteří se aktivně zapojují do nastalé situace, 
která není ze žádné strany snadná. Velká 
pochvala patří starším žákům, kteří se při 
tomto pojetí výuky zdokonalují v sociálních 
kompetencích a také hledají cestu k sebe-
vzdělávání a cílevědomosti. Samozřejmě 
také všem rodičům, zejména těm mladších 
žáků, kteří jsou důležitým opěrným bodem 
pro své děti. V neposlední řadě ovšem patří 
veliké díky pedagogům a asistentkám peda-
goga, kteří se taktéž vypořádávají s novými 
formami a metodami výuky. Věřte, že pro 
vás – naše žáky i rodiče – hledáme cesty, 
abychom vám vše co nejvíce usnadnili. 
Nejdůležitějším komunikačním kanálem je 
nyní elektronická žákovská knížka EduPage 
a žádáme ty, kteří mají jakékoliv problémy 
s tímto systémem či internetovým připoje-
ním, aby kontaktovali školu. K dispozici 
vám jsou i tištěné formy výuky, které si po 
dohodě můžete ve škole vyzvedávat.

Pedagogové vám neustále zůstávají 
k dispozici, neváhejte se na ně obracet při 
jakékoli překážce či problému, ale i s čím-
koli jiným. Vzájemný respekt a komunikace 
jsou v tuto chvíli velmi důležité.

Klára Křivánková

Každý den s pohádkou

I v této nelehké době hledáme 
možnosti kulturního vyžití. Připra-
vujeme každý den čtení pohádek 
pro děti a též další online pořady. 
Vše je živě vysíláno prostřednictvím 
naší facebookové skupiny Horní Ji-
řetín kulturní. Pohádky tu začínají 
každý den ve 20:00. Těšíme se na 
setkávání s vámi alespoň touto 
formou!

Jiří Beneš

Recepty 
od Brigity
Velikonoční beránek

 ● 120 g másla

 ● 4 vejce

 ● 200 g cukru krupice

 ● 1 vanilkový cukr

 ● 200 ml mléka

 ● 300 g polohrubé mouky

 ● 1 prášek do pečiva

 ● trochu šťávy z citronu

Tuk, žloutky a cukry utřeme do pěny. Po-
stupně přidáváme vlažné mléko a mouku 
smíchanou s práškem do pečiva. Zakapeme 
šťávou z citronu a nakonec pomalu vmíchá-
me sníh z bílků.

Vymažeme formu, vysypeme hrubou 
moukou a pečeme v předehřáté troubě asi 
1/2 až 3/4 hodiny.



Je to právě 100 let, kdy nejznámější symbol 
našeho státu poprvé zavlál na stožárech. Ku-
laté narozeniny české vlajky si letos poprvé 
připomínáme 30. března jako Den vlajky.

Jak vlajka vznikla? Se vznikem Česko-
slovenské republiky 28. října 1918 bylo 
potřeba nové vlajky, která by důstojně 
reprezentovala zemi a obsáhla všechny 
územní celky Československa. Do té doby 
se používala historická vlajka bílo-červe-
ná, která ale nezahrnovala Slováky. Umělci 
a odborníci se tak shodli, že bílou a červe-
nou barvu doplní třetí: modrou, která bude 
symbolizovat slovenské hory. Autorem stát-
ní vlajky je archivář Jaroslav Kursa, který 
tak tradiční vodorovné bílo-červené pruhy 
doplnil modrým trojúhelníkovým klínem. 
V této podobě pak byla tehdejším česko-
slovenským parlamentem 30. března 1920 
schválena a vlaje nám dodnes.

V české vlajce se zrcadlí historie našeho 
národa – provázela vojáky do války, přeži-
la nacismus i komunismus. Zažila bohužel 
i temná období, kdy se během německé oku-
pace uvažovalo o našití hákového kříže do 
modrého klínu, a nakonec byla na nějaký 
čas nahrazena protektorátní vlajkou s třemi 
vodorovnými pruhy. Zahraniční odboj si 
však původní československou státní vlaj-

VLAJKA S NÁMI VLAJE UŽ 100 LET
ku podržel a dnes nám stráží demokracii, je 
symbolem jednoty v těžkých časech,  dodává 
lidem odvahu a reprezentuje naši zemi.

ZAJÍMAVÉ INFO:
Vlajka ve vesmíru
Česká vlajka vyletěla do vesmíru díky Vla-
dimíru Remkovi, který v březnu roku 1978 
pobýval na sovětské orbitální stanici a svůj 
skafandr měl československou vlajkou oz-
dobený.

Výklad barev
Modrá jako barva bezmračné oblohy nad 
zemí, kde je mír. Bílá zastupuje čistotu my-
šlenek svobody a demokracie, na nichž je 
stát založen, a červená má uctít krev hrdinů, 
kteří za mír, svobodu a demokracii položili 
život.

Rekordy
Největší česká vlajka váží 25 kg a má roz-
měry 18 × 12 metrů. Tři dny na ní praco-
valo 7 lidí, kteří spotřebovali 148 metrů 
polyesterové vlajkoviny.

Jak vlajce prokázat čest?
Vlajka se nesmí dotýkat země, nesmí se 
na ni nic psát a nikdy se nesklání ani před 

hlavou státu. Pokud je při státní hymně vy-
věšována nebo přítomna, měl by ji člověk 
pohledem zdravit. Na oblečení se dává tra-
dičně na levou stranu hrudi nebo levou paži, 
aby byla blíž srdci.
Vlajka na půl žerdi
Stažená vlajka do poloviny stožáru vyja-
dřuje vyhlášený smutek. Není ale možné 
vlajku hned vztyčit do poloviny. Nejdříve 
se musí vytáhnout na vrchol stožáru, kde 
se chvíli nechá vlát, a až poté je možné ji 
stáhnout do poloviny. Vlajka na půl žerdi se 
ale například v Saúdské Arábii považuje za 
urážku náboženství a je trestána vězením.

Podoba vlajky
Komise vybírala z mnoha návrhů. Dlouho 
byl favoritem návrh inspirovaný americkou 
vlajkou s pruhy a hvězdami, kterou ze Spo-
jených států poslal malíř a grafik Vojtěch 
Preissig (postava zahraničního odboje za 
1. sv. války). Některé další návrhy si mů-
žete prohlédnout na obrázku vedle oslavné 
básně z roku 1925.

zdroj: ceskatelevize.cz; abicko.cz; psp.cz

Oslava státní vlajky v básni V. Dyka (Ná-
rodní listy – 28. 10. 1925)

Alena Neuwirthová

Měsíčník Jiříkoviny vydává město Horní Jiřetín se sídlem Městský úřad Horní Jiřetín, 435 43 Horní Jiřetín, Potoční 15/1, IČO: 00265942. Členové redakční rady: 
Bc. Jiří Beneš, Ing.Vladimír Buřt, Ing. Lucie Benešová, Pavel Hogen, Hana Krejčová ml., Bc. Marek Moudrý, Radek Vrábel. Kontakt: jirikoviny@hornijiretin.cz. 
Registrační číslo: MK ČR E 22398.





Ahojky děti – žáci naší školy,
víme, že situace, která právě nastala, není 
lehká pro vaše rodiče, pro nás učitele ani 
pro vás školáky. Podle pana ministra škol-
ství Roberta Plagy se školy otevřou nejdříve 
v polovině května.

Věříme však, že se všichni budeme cho-
vat zodpovědně, aby se opatření nemusela 

prodlužovat, a brzy zase budeme moci za-
sednout do školních lavic.

Chceme touto cestou poděkovat vašim 
rodičům i vám dětem za spolupráci s námi 
učiteli a věříme, že společně všechno dobře 
zvládneme.

Pro dlouhou chvíli jsme připravili ně-
kolik zábavných úkolů pro chytré a bystré 
hlavičky.

V příloze najdete Velikonoční vystřiho-
vánky, potěšte nás hotovými obrázky.

Vaši učitelé



V Horním Jiřetíně 24. 3. 2020
Milá paní učitelko,
předem mého dopisu Vás zdravím a posílám domácí úkol. Svůj volný 
čas trávím nad domácími úkoly, které jste mi zadala. Když je mám 
hotové, tak se věnuji svému čtyřnohému kamarádovi, se kterým 
chodím na procházky. Můj čtyřnohý kamarád je pejsek a jmenuje 
se Monty, ale děda mu říká Jogurte. Rád už bych chodil do školy, 
protože bych neměl tolik domácích úkolů a viděl bych své kamarády.

Jinak doma pomáhám mamince s domácími pracemi, třeba vy-
sávám, uklízím myčku a chodím s odpadkovým košem. Když mám 
své povinnosti hotové, tak si zapnu playstation a hraju hry.

Mějte se hezky a třeba se už brzy uvidíme.
Jakub Hnátek

Dopisy žáků 5. ročníku (dopisy jsou zveřejněny se souhlasem 
autorů)

Napsali jste nám:
Milá paní učitelko,
posledních čtrnáct dní hraji videohry na PS4 sám, tak i s hráči 
online (kamarády).

Občas jdu s tátou a naším psem jménem Sven na procházku. 
Koukám se na televizi a nejen na program ČT2 o učení, ale také 
na jiné programy, které se mi líbí, a přitom si hraji se stavebnicí.

Učíme se dle vašich zadaných úkolů s oběma rodiči a je to někdy 
se mnou těžké. Asi zítra půjdu s tátou pracovat na zahradu. Také 
večer chci hrát, buď deskové hry, nebo karty s rodiči.

A co vy děláte? Doufám, že kromě nám zadávání učení také 
trochu odpočíváte, a přeji Vám hodně zdraví.

Přeji hezký den, na shledanou.
Matěj Hofmann






