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Slovo starosty

Myslím si, že na naše město můžeme být
hrdí z mnoha důvodů a každá událost, která
nás v tomto pocitu může utvrdit, je příjemná a vítaná. Aktuálně je takovou událostí
úspěch našeho oddílu moderní gymnastiky
v anketě Sportovec roku 2018 okresu Most.
Desítky našich mladých gymnastek si spolu
se svými trenérkami převzaly ocenění před
zaplněným hledištěm mosteckého divadla
a pohled ne ně byl opravdu mimořádně radostný. Jde o další úspěch tohoto oddílu,
který sklízí četné úspěchy v soutěžích po
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celé vlasti. Po osobním poděkování přidávám i gratulaci prostřednictvím našich
městských listů.
Další radostí je zcela nová iniciativa
několika našich spoluobčanů zaměřená
na úklid nespočtu černých skládek odpadu v okolí Jiřetína a Černic. Tato aktivita
je potěšitelná nejen svým účelem, ale také
rozšiřujícím se okruhem zájemců, kteří ji
osobně podporují. Díky patří všem, kteří
se zapojují a mohou tak být inspirací pro
mnohé další.
Nezanedbatelným problémem našeho
města je volné pobíhání psů. Není prak-

ticky jediného dne v roce, aby mi někdo
z našich obyvatel nevolal právě z tohoto
důvodu. Město stojí tato zátěž hodně zbytečně promarněného času, ale také peněz.
Rád bych proto apeloval na majitele, s jejichž volně se potulujícími psy se mnohdy
i opakovaně potkáváme v ulicích města, aby
si plně uvědomili své povinnosti chovatele
a problém útěků svých psů řešili s veškerou
odpovědností.
Milí spoluobčané, závěrem mého příspěvku bych chtěl vám všem popřát krásné
prožití letošního jara, které právě začíná.
Vladimír Buřt

Rozhovor s Miroslavem Bartkem
Tajemný i krásný svět vesmíru učaroval
Miroslavu Bartkovi a inspiroval jej již
v dětství. Astronomie se stala jeho láskou
na celý život. Nadšený hvězdář i hudebník promluvil v městských listech o dalekohledech, Velkém voze nebo prozradil,
proč by odletěl na Měsíc.

Jak dlouho se již hvězdářství věnujete?
A co vás k hvězdám přivedlo?
Od dětství mě fascinuje obraz noční oblohy. A když si oblohu ještě přiblížíte dalekohledem, ty obrazy jsou nádherné. V mé
vášni není nic mystického, je to jen o tom,
že jsem těmi obrazy fascinován.
Jako dítě jste na hvězdy koukal čím?
Tehdy dostupným dalekohledem, který
jsem dostal. Byl dlouhý sedmdesát centimetrů, a i když kvalita nebyla zvlášť veliká, Měsíc a další objekty byly vidět docela
dobře.
A kam se vaše záliba ubírala dále? Koupil jste si kvalitnější přístroj? Kterým dalekohledem sledujete oblohu teď?
Zmíněný dalekohled byl na dlouhou
dobu můj jediný. Astronomii jsem se později začal věnovat více teoreticky, koneckonců
se sešla s mými dalšími zájmy, jako jsou
matematika a fyzika. Četl jsem knihy Alberta Einsteina, Stephena Hawkinga a dalších.
V té době jsem si říkal, že až budu „velký“,
koupím si pořádný dalekohled. A podařilo
se mi to až o Vánocích v minulém roce, kdy
jsem si pořídil velmi kvalitní amatérský přístroj. Teď mám veliký zrcadlový dalekohled,
který má schopnost pojmout veliké množství světla, což je základní předpoklad pro
kvalitní pozorování oblohy.
A jaké byly obrazy s novým dalekohledem?
Byl jsem očarován, viděl jsem mnohé
věci, které bych svým předchozím přístrojem nikdy vidět nemohl.
Jak často vzhlížíte k nebi?
Když je jasno, což nebývá často, tak oblo-

hu sleduju místo televize. A ráno, díky tomu,
že vstávám kolem páté, pozoruju hvězdy do
šesti. Věnuju tomu mnoho volných chvil.
A když je jasno, tak které období je pro
pozorování nejlepší?
Určitě zima. V létě není tak hluboká tma.
A podle mého názoru jsou i objekty a souhvězdí v zimě zajímavější.
Kam až můžete se svým dalekohledem
dohlédnout?
Dám vám jeden příklad. Velký vůz, který
každý zná, má v oji dvojhvězdu. Tu již znali i staří Řekové, kteří ji používali k tomu,
aby diagnostikovali kvalitu zraku. Kdo měl
zhoršený zrak, neviděl dvě hvězdy, ale jednu. Ve skutečnosti však, jak zjistil Hubbleův
teleskop, se jedná dokonce o šestihvězdu,
respektive tři dvojhvězdy, z nichž každá kolem sebe rotuje a ještě rotují ta dvojhvězdí kolem sebe. Mým dalekohledem vidím
hvězdy čtyři.
To je slušné…
To je velice dobré. Ono se to měří takzvanou magnitudou (astronomická veličina,
pomocí které se vyjadřuje jasnost na obloze, pozn. red.). Klíčová je jasnost hvězdy.
Existují pro to i tabulky, to již dávno někdo
změřil a klasifikoval. Do nějaké hodnoty
světelnosti nejsem schopen objekty na obloze vidět.
Je váš, nebo vůbec nějaký kvalitnější přístroj pro pozorování hvězd schopen nastavit
i úplný laik?
Neměl by to být problém pro nikoho.
Já se s ním naučil pracovat za pár hodin.
Můj dalekohled vypadá velmi jednoduše,
ale funguje dokonale. Pokud by měl někdo zájem, klidně se můžeme domluvit na
prohlídce oblohy. Zájemci mohou psát na
e-mail bartkom69@gmail.com.
Hovoří se teď často o osidlování planet.
Kdybychom se dočkali toho, že by ty možnosti vyrazit někam do vesmíru byly reálné,
zvažoval byste podobnou cestu? Nebo vám
stačí krásy vesmíru pozorovat z domova?

Mars mě třeba neláká, ale na Měsíc bych
se jel podívat. Musí z něho být krásný výhled na Zemi.
Vedle astronomie se od dětství věnujete
také hudbě. Je to tak?
Do základní umělecké školy mě sice rodiče dali na klavír v sedmi letech, ale musím
se přiznat, že jsem tehdy své lekce prochodil
za školou. Že chci hrát, jsem si uvědomil až
v osmnácti letech.
V osmnácti jste tedy začínal znovu?
Ano. Naučil jsem se noty a pořád brnkal
doma, než mě hudebník Jaroslav Popelka
hodil tzv. do vody. Před Vánoci mi řekl, že
budu s jeho zábavovou kapelou hrát na silvestra. Musel jsem tedy pořádně máknout.
A bylo to. Všechno dopadlo dobře.
V jakých formacích jste hrál?
Příležitostně hraji v několika kapelách. Tři roky jsem hrál se skupinou Definitivní Ententýk, a když jsem pracoval
v Praze, hrál jsem ve formaci G-Divers.
To byly moje srdcové záležitosti. Jedním
z nejlepších hudebních zážitků v poslední době pro mě bylo jamování s Matějem
Ruppertem po koncertě Monkey Business
v Litvínově.
Jiří Beneš
Miroslav Bartko…
… se narodil 19. 11. 1969 v Mostě,
žije v Horním Jiřetíně a v současnosti pracuje jako obchodní manažer. Je
ženatý a má dvě děti.

Foto: rodinný archiv

Odpadové hospodářství v našem městě
Jednou z největších výzev současného zastupitelstva města je vyřešení problematiky
komunálního odpadu. Náklady na jeho likvidaci jsou mimořádně vysoké.
Nedávno jsme si nechali zpracovat analýzu současného stavu odpadového hospodářství v našem městě. Díky tomu jsme zjistili,
že míra třídění je u nás pouhých 15 %.
Pro představu, jak nízké je toto procento,
je potřeba si uvědomit nadcházející zpřís-

nění legislativy. Během pár let (rok 2024)
bychom dle zákazu skládkování měli dosáhnout alespoň 60% míry třídění, abychom
neplatili za skládkovné až čtyřnásobek aktuální ceny (500 Kč za tunu odpadu). Dle
průzkumu má průměrná česká obec míru
třídění okolo 30 %. Je tedy zřejmé, že na tom
Horní Jiřetín není s tříděním úplně nejlépe.
Celkové náklady na naše odpady
byly v minulém roce neuvěřitelných

6 350 000 Kč. Celkově jsme vyprodukovali
684 tun směsného komunálního odpadu,
což vychází 305 kg na občana za rok. Současně jsme však vytřídili pouhých 16,5 tuny
skla, 32 tun plastu a papíru.
Zcela jistě z toho vyplývá, že bychom
měli intenzivně začít pracovat na zvyšování
míry třídění a předcházení vzniku odpadů.
Jedním z možných řešení by mohlo být
zavedení sběru tříděného odpadu dům od
domu a jeho evidence pomocí evidenčního
systému. V obcích, kde toto řešení zavedli,
se výrazně zvedlo množství tříděných odpadů a kleslo množství směsného odpadu.
Obce ušetřily za skládkování a svoz odpadu statisíce a ještě se jim zvýšily příjmy od
společnosti EKO-KOM.
Například v obci Prostřední Bečva zavedli evidenční systém ECONIT a pytlový
sběr odpadu dům od domu již v roce 2017.
Po roce fungování tohoto systému se jim
podařilo zvýšit množství vytříděných plastů
o 12 %, skla o 74 %, papíru o 90 % a celkové
množství směsného komunálního odpadu
kleslo o 31 %.
Z výše uvedených důvodu proto i obec Horní Jiřetín v současnosti uvažuje o zavedení
potřebných změn v odpadovém hospodářství, o kterých vás budeme brzy informovat.
Vladimír Buřt

Přípravka
v přípravách

Naši nejmenší jiřetínští fotbalisté nezahálí
ani v zimním období a pečlivě se připravují
na jarní boje o body do tabulek. Od 4. do
7. března vycestovali společně naše mladší
a starší přípravka pod vedením trenérů Michala Novotného, Tomáše Kunze a pomoci
z řad tatínků Hynka Berky na soustředění do
nedalekých hor – do obce Hora Svaté Kateřiny. Zde se ubytovali v pěkném penzionu
U Rozhledny, kde měli zajištěný veškerý
servis. Chlapci využívali k trénování a regeneraci tělocvičnu a saunu zdejší základní
školy a samozřejmě místní kopcovitou krajinu k nabírání fyzické kondice. Všem zúčastněným členům se soustředění moc líbilo
a už se těší na začátek jarní části fotbalové
sezony.
Michal Novotný

Foto: Michal Novotný

Mladí hasiči

Zima u hasičů patřila tréninkům, bobování,
účasti v masopustním průvodu a přípravám na soutěže. Začali jsme malováním do
soutěže Požární ochrana očima dětí, Petr
Smolák jako jediný vypracoval dílo i v PC
kategorii soutěže v zadání „hoří dům a co
dál“. Dále jsme se 9. 3. zúčastnili halové
branné soutěže ve Vejprtech. V té se utkalo
17 družstev ve starší kategorii, kde naše dvě
družstva obsadila 7. a 8. místo. V mladší
kategorii naše družstvo získalo místo druhé.
Během soutěže se mladým hasičům přijely
ukázat složky IZS. Od policie naši hasiči
třeba dostali omalovánky. Byl to krásný den.
O prázdninách pořádalo SDH Černice dět-

ský bowling v Litvínově, což je další pravidelná aktivita našich mladých hasičů. Abychom měli v soutěžích štěstí, dostali jsme od
Mirky Schubertové krásného maskota v podobě dráčka Soptíka, za kterého bychom jí
tímto rádi poděkovali. Poslední březnový
víkend nás čekal trénink na Klínech, kde
jsme pilně trénovali na další soutěž O pohár
Mlady Matějíčkové. V dubnu se účastníme
soutěže Obrnický Soptík a závodů dětské
TFA v Hostomicích (hasičská silová soutěž).
V květnu nás čeká hasičení v Malém Březně, McDonald’s Cup v Teplicích a hlavně
okresní kolo hry Plamen – dvoudenní závod,
který budeme letos hostit u nás v Horním
Jiřetíně a Černicích.
Jana Žážová

Od 1. 4. bude probíhat
celoplošná kastrace
potulných koček
v Horním Jiřetíně.
Bližší informace
na tel. 737 176 940
nebo stránkách
https://kockyhj.webnode.cz/.

OMG Horní Jiřetín

Náš oddíl moderní gymnastiky TJ Sokol
Horní Jiřetín pořádal 3. 3. 2019 domácí závod v hale na Meziboří. Na závod se připravovalo všech 90 gymnastek z našeho oddílu
společně se svými trenérkami od podzimu
2018. Nakonec se závodu zúčastnilo 73 závodnic ve věku 3 až 17 let. Závodilo se ve
dvou programech a v 15 kategoriích. Závod
byl především kontrolní pro trenérky a pro
gymnastky byl vstupem do závodní sezóny

jednotlivkyň 2019. Děvčata se pochlubila
svým rodičům nejen novými závodními
sestavami, ale i tanečky. Jejich výkony tak
byly po zásluze odměněny sladkou perníkovou medailí, diplomem a malým dárkem od
města Horní Jiřetín. Závod zahájila předsedkyně oddílu Renáta Smoláková společně se
starostou města Vladimírem Buřtem. Velké
poděkování s květinou obdržely všechny
trenérky za perfektní přípravu svých zá-

vodnic. Poděkování patří i rodičům, kteří
se podíleli na přípravě závodu. Všem nám
touto cestou přeji do nové závodní sezóny
jen to nejlepší. Věřím, že obhájíme svými
výkony umístění v anketě Sportovec roku za
rok 2018 a budeme tak reprezentovat město
Horní Jiřetín.
Renáta Smoláková
Foto: OMG Horní Jiřetín

Další úspěch
našich
gymnastek!

S krásným třetím místem odcházely gymnastky ze slavnostního udílení cen soutěže
Sportovec roku 2018 v mosteckém divadle. Gratulujeme a přejeme mnoho dalších
úspěchů!
Foto: Archiv Mostecký deník

CO JE TO TRASHTAG CHALLENGE
Trashtag Challenge je nyní již globální trend, který se na internetu objevil už
v průběhu roku 2015. Tato výzva měla za
cíl motivovat co možná největší počet lidí
k sesbírání odpadu, který se objevoval tam,
kde rozhodně neměl co dělat. Všechno to
začalo pouze jako výzva ke sběru vlastního
odpadu, avšak později se výzva rozšířila
také na sběr smetí, které v místech, kam
nepatří, zanechal i někdo cizí.
Tento internetový projekt na delší dobu
usnul, ale objevil se znovu na začátku měsíce března letošního roku potom, co se na

sociální síti Instagram objevila fotografie
uživatele @thesciencefacts, tedy „vědecká fakta“. Snímek se stal téměř okamžitě
globálním fenoménem. Hned v prvních několika dnech začaly statisíce lidí na sociálních sítích sdílet vlastní fotografie černých
skládek a hlavně situaci „před a po“. Na
internetu lze tak dohledat fotografie z míst,
jako jsou například Nepál, Spojené státy
americké nebo právě i Česká republika.
Do výzvy Trashtag se zapojili v polovině března i dva občané z Horního Jiřetína –
Karolina Kvasničková a Martin Hladík. Ti

Zakladatelka dobrovolnické skupiny
Uklidíme Horní Jiřetín a Černice
Karolina Kvasničková připravuje
další úklidové akce. Ta první se
již uskutečnila koncem března.
Do té další zve dobrovolníky 6. 4.
2019 od 13 hodin. Úklidová akce
startuje u místního sběrného dvora.
Pracovní rukavice nebo odpadkové
pytle budou k dostání před
začátkem akce.
sesbírali největší část černé skládky u „Černičáku“.
Radek Vrábel

Snímek, který po zveřejnění na sociální síti
Instagram vyvolal globální trend pod názvem Trashtag Challenge neboli „odpadková výzva“. (zdroj: Instagram.com)

Reakce z různých koutů světa byla téměř
okamžitá. (zdroj: 9gag.com)

Karolina Kvasničková a Martin Hladík
při úklidu černé skládky v okolí Černického rybníku. Snímek byl pořízen 15. března
2019. (zdroj: Facebook.com)

ZŠ a MŠ Horní Jiřetín
Školní kolo recitační soutěže
v ZŠ a MŠ v Horním Jiřetíně

Ve středu 20. února 2019 se v odpoledních
hodinách uskutečnilo školní kolo v recitaci. Soutěžící předvedli ve všech kategoriích
úžasné výkony. Pro porotu bylo pak velmi
těžké rozhodnout a vybrat tři nejlepší. Nakonec bylo oceněno více recitátorů, než určují
pravidla. Budeme držet palce 20. března,
kdy v Mostě bude probíhat okresní kolo,
kterého se zúčastní Tomáš Malíček ze 3.
třídy a Kateřina Kuželová ze 4. třídy.
Martina Koptová
Foto: ZŠ a MŠ Horní Jiřetín

P. Hejčová v MŠ v Horním Jiřetíně
V úterý 19. 2. navštívila děti v mateřské
škole preventistka Městské policie Litvínov
Michaela Hejčová. Děti ze třídy „Soviček“
se na ni již od rána těšily, protože pro ně má
vždy připravený zajímavý program. Tentokrát byl na řadě BESIP. Děti ukázaly, že mají
dobré znalosti o silničním provozu a o všem,
co s ním souvisí. Preventistku Míšu překvapilo, kolik znají děti dopravních prostředků

a dopravních značek. Děti si vyzkoušely
správné i nesprávné přecházení přes přechod
pro chodce, chlapci předvedli, jak vypadá
silniční provoz, a děvčata, jak se chovají na
chodníku chodci. Na závěr děti poznávaly
dopravní prostředky podle zvuku a Míša jim
vysvětlila, jak se mohou jako chodci chránit
díky reflexním prvkům. Všichni se již těšíme
na další setkání.
Taťána Vavroušková

Děti čtou a hrají divadlo dětem v ZŠ a MŠ Horní Jiřetín
Ve středu 20. 2. 2019 byly pozvány děti mateřské školy do knihovny základní školy.
Tady už na ně čekali starší kamarádi – žáci
3. třídy spolu se svojí paní učitelkou Mgr. N.
Stefanovou. Společně pro mladší děti přichystali překvapení v podobě dramaticky

ztvárněné pohádky O rukavičce. Všem
dětem i paním učitelkám se toto představení moc líbilo. Na rozloučenou si všichni
zazpívali dvě oblíbené písničky a vzájemně
si slíbili další brzké setkání.
Jitka Laliková

Slavnostní hodnocení 1. pololetí šk. roku 2018/2019
Základní školy a Mateřské školy Horní Jiřetín
Ve čtvrtek 31. 1. 2019 proběhlo slavnostní
ukončení a zhodnocení 1. pololetí školního
roku 2018/19 v kulturním domě v Horním
Jiřetíně. Po 12. hodině se v KD sešli žáci 1.
stupně, ve 12:15 žáci 2. stupně. Paní ředitelka všem poděkovala za práci, pochválila
žáky za reprezentaci školy hlavně ve sportovních soutěžích a popřála hezké pololetní
prázdniny. Poté dala slovo jednotlivým třídním učitelům. Ti zhodnotili chování a prospěch žáků ve svých třídách. Ti nejlepší za

prospěch, chování, umístění v soutěžích
a další mimořádné zásluhy si mohli vybrat
nějakou sladkou odměnu nebo věcný dárek.
Irma Vaňková
Foto: ZŠ a MŠ Horní Jiřetín

Den otevřených dveří
v ZŠ a MŠ v Horním Jiřetíně

Již tradičně se v polovině března konal Den
otevřených dveří na naší škole. Ačkoli dveře
byly skutečně otevřené celý den, nenašel se
zájemce, který by se přišel během dopoledne
podívat, jak se na naší škole vyučuje. Odpoledne do školy zavítalo více návštěvníků.
Jednalo se o bývalé žáky, ale také o zájemce o přestup do základní školy. I přesto, že
pedagogové i současní žáci připravili pro
zájemce řadu aktivit, návštěvnost by se
dala spočítat v jednotkách. Každý, kdo do
školy přišel, si mohl zasoutěžit, zahrát si
v herně, z rychletvrdnoucí hmoty vytvořit
výrobek, vyzkoušet si výuku na tabletu, na
PC i na interaktivní tabuli nebo se staršími
žáky podniknout chemické pokusy a zahrát
si deskové hry. Do budoucna se chystáme
zlepšit propagaci tohoto dne a budeme věřit,
že se řady návštěvníků rozšíří.
Klára Křivánková

Recepty od Brigity
Avokádová pomazánka

♦♦ 1 ks avokáda,
♦♦ 1 špetka čerstvě mletého
černého pepře
♦♦ 1 ks česneku
♦♦ 2 lžíce zakysané smetany
♦♦ 1 špetka soli
♦♦ 1 lžíce citronové šťávy

Avokádo rozpůlíme, vyjmeme
pecku a dužninu vydlabeme,
roztlačíme v misce vidličkou.
K avokádu přidáme 2 lžíce zakysané smetany (můžeme i více),

špetku soli, pepře, lžíci citronové
šťávy a prolisovaný stroužek česneku. Avokádovou pomazánku dobře
promícháme. Jednoduchá avokádová
pomazánka výborně chutná na čerstvém chlebu. Pomazánku nenecháváme odležet, podáváme ihned po
přípravě.
Foto: archiv

Nesmyslné kácení stromů a likvidace keřů
Návštěvníci našeho města jsou obvykle
velmi příjemně překvapeni mimořádným
množstvím stromů a keřů všude mezi domy
i v širokém okolí zástavby. Je mi záhadou,
proč se této neobyčejné přednosti v tak velkém měřítku sami zbavujeme. Rok od roku
přichází na náš úřad více a více oznámení
a žádostí o kácení dřevin na pozemcích v našem správním území. Jsou jistě případy, ve
kterých je poražení stromu opodstatněné, ať
už z důvodů bezpečnostních, zdravotních,
nebo třeba v případě záměru nové výstav-

by. Ve značném procentu případů jsou však
důvody uváděné žadateli zcela neadekvátní, nedůležité a mnohdy úsměvné. Zákonné
možnosti obce zamezit žadateli v likvidaci
dřevin na jeho soukromých pozemcích jsou
velmi omezené. Z tohoto důvodu bych chtěl
alespoň požádat každého, kdo se chystá k likvidaci dřevin, aby se krátce zamyslel, zda je
to skutečně nutné. Příroda kolem nás se mění
před očima, klima se prudce mění, a to nejen
kdesi daleko za našimi hranicemi, ale také
zde v Čechách. Viditelnými důsledky jsou

Zdeněk Troška v kulturním domě

Jeden z nejpopulárnějších českých režisérů,
tvůrce oblíbených pohádek a filmů Zdeněk
Troška rozšířil řadu významných osobností,
které navštívily Horní Jiřetín. Pořad Úsměvy Zdeňka Trošky, který jsme koncem února
mohli zhlédnout v kulturním domě, upřímně
rozesmál všechny přítomné. Filmový režisér
se nejprve rozpovídal o jídle, svých originálních receptech a představil také své knižní
kuchařky. Došlo samozřejmě i na vzpomínky z natáčení jeho úspěšných filmů, zejména

na nesmrtelnou trilogii Slunce, seno… Zajímavé a vtipné vyprávění doplňovala písničkami Simona Klímová. Po skončení pořadu
a potlesku ve stoje si oba umělci našli čas
i na autogramiádu. Únor nabídl také tradiční
hasičský ples v Černicích nebo ples města.
Nyní se můžeme těšit na velikonoční dílnu
(13. 4.), Truck Trial Show (4. 5.) a mnoho
dalšího.
bas
Foto: Jiří Beneš

sucho, vymírání stromů a keřů, ale také razantní úbytek populací celé řady živočišných
druhů, zejména pak hmyzu a ptáků. V přírodě
vše souvisí se vším a prakticky na všem je závislý také člověk, byť si to jen málokdo plně
připouští. Řadu věcí v problematice ochrany
přírody a obecně životního prostředí mohou
ovlivnit jen ti mocní, ale v mnohém může
pomoci i každý z nás. Jedním z takových našich příspěvků může být třeba právě omezení
nedůvodného kácení stromů a ničení křovin.
Vladimír Buřt

TEENPARTY
5. 4. / 18:30 – 22:30
KULTURNÍ DŮM

JIŘETÍNSKÝ DRÁČEK
13. 4. / 9:45
SPORTOVNÍ HALA MEZIBOŘÍ

SOUTĚŽ
O NEJLEPŠÍ NÁDIVKU
21. 4. / 16:00
HOSTINEC U JEZEŘÍ

STAVĚNÍ MÁJKY
V HORNÍM JIŘETÍNĚ
27. 4. / 15:00
PARK PŘED KULTURNÍM DOMEM
K tomu, abychom zlepšili svůj přístup k životnímu prostředí, pro začátek úplně postačí zamyslet se nad chodem domácnosti
a pokusit se nahradit nejběžnější využívané
produkty za šetrnější přírodní alternativy. Je
to snadnější, než si myslíte. Vy si konečného
rozdílu ani nevšimnete, ale planeta to ocení. Přinášíme 7dílný seriál na téma, jak žít
doma trochu více ekologicky.

Čisticí prostředky

Můžeme vyměnit chemické čisticí prostředky, které nám ničí pokožku a také nejsou
v souladu s životním prostředím, za přírodní
alternativy. Budeme potřebovat citrón, ocet,
jedlou sodu a rostlinné oleje. Všechny tyto
prostředky jsou velice účinné.
Starý dobrý ocet používaly už naše babičky, které na něj nedaly dopustit. Působí jako

dezinfekce, poradí si s mastnotou, odstraní
nánosy od mýdla i vodní kámen a skvěle
odstraňuje skvrny. Destilovaný ocet zabraňuje množení plísní a některých bakterií.
Jde doslova o multifunkční přípravek, který zdaleka není určený pouze do kuchyně.
Jednoduše jej přidejte do teplé vody místo
čisticího prostředku. Účinek ještě podpoříte
přidáním jedlé sody.
Funguje jako dezinfekce myčky, čistí
pračku, umyvadla, a dokonce s ním můžete
vyčistit i ucpané trubky a odpady. Skvělý je
také na vytírání všech typů podlah a schodů (vyjma mramorového a dřevěného povrchu). Ocet má skvělé leštící účinky. Perfektně si poradí se skleněnými skleničkami,
vyleští okna a i další skleněné plochy u vás
doma.
Lucie Benešová

JIŘÍKOVSKÁ ZÁBAVA
S KAPELOU SKANZEN
27. 4. / 20:00
RESTAURACE POD LESEM
Vstupné: 50 Kč

STAVĚNÍ MÁJKY
V ČERNICÍCH
30. 4. / 16:00
HOSTINEC U JEZEŘÍ

Luštěninové klíčky – naše úroda z parapetu
Naklíčené luštěniny lze koupit „hotové“
i v obchodě. Za desetinu ceny a minimum
práce si je ale můžete nechat vyklíčit doma.
Získáte tak nejčerstvější vitamíny, jaké se
v zimě dají sehnat.
Před necelými čtyřmi lety se tým vědců z potravinové laboratoře v Beltsville
(Maryland) zaměřil na testování nutričních
hodnot u 25 výhonků. Výsledek ukázal,
že mikrozelenina a klíčky obsahují až o polovinu větší podíl vitamínů a karotenoidů
než dospělé běžně sklízené části rostlin.
Nutričně jsou na tom prý nejlépe červené
zelí, amarant, koriandr a ředkev, které mají
až pětkrát více vitamínů A a C. Mikrozelenina obsahuje i vysoké procento bílkovin,
minerálů a dalších prospěšných látek, které
váš organismus zvláště v zimních měsících
opravdu ocení. Semínka představují zásobárnu živin pro budoucí rostlinu a klíčením
se v nich nastartují metabolické pochody,
zaktivují se enzymy a aminokyseliny. Klíčky jsou velmi dobře stravitelné a lidský organismus z nich tak dokáže vstřebat většinu
prospěšných látek. Vhodná semínka luštěnin
nakoupíte nejlépe v prodejnách se zdravou
výživou. Pokud byste zašli do prodejny
semen nebo do zahradnictví, získali byste
s největší pravděpodobností semena namořená, určená k sadbě. Ke konzumaci jsou ale
naprosto nevhodná.
Řeřicha je klasika, ale velmi chutné výhonky mají například i semínka hrachu nebo ta
z čeledi brukvovitých. Perfektně rostou slunečnicová semínka, ale nezapomeňte vyset

ani lichořeřišnici, rukolu, ředkvičky, hořčici
nebo kukuřici, jejíž výhonky chutnají jako
svěžejší varianta malých kukuřiček. Pravidlem pro klíčení jsou neloupaná semínka.
Pro pěstování se hodí nízká nádoba (malý
pekáč, plastová miska od jídla nebo tác).
Vyskládejte do ní vrstvu vaty nebo vatových
tamponků a tu pořádně zvlhčete. S vodou
to ale nepřehánějte – nesmí stát v misce nevsáknutá. Takto připravenou hmotu už jen
stačí osít hustou a pravidelnou vrstvou semínek a zhruba dvakrát denně vlhčit čistou
vodou pomocí rozprašovače. Myslete na to,
že semínka i vata nesmí zcela uschnout. Pak
misku umístěte někam ke světlu. Semínka
můžete vyset samozřejmě i do hlíny.
Sklízíme 5 až 7 centimetrů vysoké výhonky. Stříháme nůžkami přímo z misky.
Semena brokolice, kapustiček, zelí, květáku,
řeřichy, koriandru či hlávkového salátu nevyžadují namáčení a stačí je rovnou vysít na
připravenou vatu. Semínka s tužšími slupkami, jaká má kukuřice, hrách či pohanka,
potřebují před samotným výsevem alespoň
deset hodin ve vodě. Úrodu sklízíme již od
jednoho týdne růstu.
Ke klíčení jsou nejoblíbenější semínka
munga, fazolí, hrášku či čočky, nicméně
bát se nemusíte ani plískavice, slzovky,
ředkviček, vojtěšky či brokolice. Oproti
mikrozelenině konzumujeme celé klíčky
i s kořínkem. Postup klíčení tak neprobíhá v zemině ani na vatě či jiném k tomu
určeném materiálu. Propláchnutá semena
nejprve alespoň na deset hodin naložíme do
čisté vody, aby nasála dostatek vláhy pro

proražení tuhé slupky, poté je nasypeme do
misky na klíčení a denně alespoň dvakrát
proléváme vlažnou vodou. Tak zabráníme
tvorbě plísní a kvašení a semínka porostou
mnohem rychleji. Misku na klíčení si můžeme koupit, velmi snadno si ji ale vyrobíme
doma například ze šroubovací zavařovačky,
kterou stačí ve víčku propíchat jako cedník,
abychom semena mohli pravidelně prolévat a přebytečná voda vždy vytekla ven. Za
pár dní (záleží na druhu semínka), kdy jsou
klíčky vylezlé zhruba na dva centimetry, se
můžeme pustit do jídla. „Hotové“ klíčky
vysypte na cedník, propláchněte důkladně čistou vodou, nechte důkladně okapat
a uložte do lednice. Nejlépe v mikrotenovém sáčku nebo v uzavíratelné dóze. Vydrží tam až týden, každý den můžete podle
potřeby odebírat.
Naklíčené luštěniny obsahují celou řadu
vitamínů: A, vitamíny skupiny B, C i cenný
vitamín E. Jsou bohaté na bílkoviny, obsahují jich dokonce zhruba tolik jako maso.
Pro tělo jsou výborně stravitelné, protože
při klíčení se složité cukry rozštěpí na jednoduché – to je současně důvod, proč po
jejich konzumaci nehrozí větry jako po luštěninách vařených. Obsahují také celou řadu
minerálních prvků, jako je vápník, fosfor,
železo, draslík a hořčík. A pokud necháte
naklíčené výhonky poslední den na světle
zezelenat, obsahují i prospěšný chlorofyl.
S konzumací klíčků začínejte pomalu, zpočátku stačí přidat si lžíci denně do jogurtu
nebo zeleninového salátu.
Lucie Benešová

Oslava MDŽ
s Radimem Uzlem
v kulturním domě

Státní zámek Jezeří se po několikaměsíčním zimním spánku znovu otevírá poslední březnový víkend. Pouze o víkendech bude otevřen také v dubnu a během Velikonoc. Bližší
informace o otevírací době najdou zájemci na stránkách www.zamek-jezeri.cz.
Foto: Jiří Beneš

Foto: Jiří Beneš

Masopustní průvod 2019

Foto: Ibra Ibrahimovič

Ples města Horní Jiřetín

Foto: Ibra
Ibrahimovič

Kotlíkové
půjčky
Nabídka bezúročných půjček
pro majitele rodinných domů
na výměnu nevyhovujících kotlů. Finanční prostředky budou
poskytnuty na tepelná čerpadla
a kotle na biomasu. Kotlíková
půjčka kryje 100 % ceny kotle do
výše max. 200 000 Kč. Kotlíkové
půjčky jsou poskytovány Státním
fondem životního prostředí.
Bližší informace: 774 986 228,
mistostarosta@hornijiretin.cz

TRUCK TRIAL SHOW
HORNÍ JIŘETÍN 2019
4. 5. / OKOLÍ SBĚRNÉHO DVORA V HORNÍM JIŘETÍNĚ

Foto: Ibra Ibrahimovič

VELIKONOČNÍ VÝTVARNÁ
DÍLNA A KARNEVAL
13. 4. / 14:00 – 17:00 /
KULTURNÍ DŮM HORNÍ JIŘETÍN
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