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Slovo starosty

Květen nám přinesl řadu kulturních a sportovních akcí, které pro nás byly úspěšné
a zároveň přispěly k prohloubení všeobecné
povědomosti o našem městě a jeho životě.
Na počátku měsíce to byla Truck Trial
Show, která byla ještě úspěšnější než loňský
první ročník, což se projevilo zejména na
nebývalém počtu diváků.
V sobotu 19. května proběhla v našem
kulturním domě soutěžní taneční přehlídka
„O Jiřetínskou štolu“. I tato dnes již tradiční akce, jíž se zúčastnilo na 240 tanečnic
a tanečníků, byla skvěle připravena a měla
vysokou úroveň.
Zcela aktuální je pak zážitek ze Sportovních her seniorů 2018. Družstvo A vybojo-
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valo již po šesté v řadě vítězství. Protože
naši reprezentanti vyhráli současný putovní
pohár potřetí, zůstane tento již v Horním Jiřetíně natrvalo. Zcela mimořádný úspěch
byl ještě umocněn tím, že také družstvo B
bylo skvělé a hladce zvítězilo v soutěži B
družstev. Řadu medailí sklidili naši senioři
rovněž individuálně v jednotlivých disciplínách. V historii seniorských sportovních her
zřejmě naši nemají konkurenci a všichni na
ně můžeme být právem hrdí.
Všem, kteří se podíleli na uvedených akcích, patří velký dík za skvělou reprezentaci
našeho města.
Po řadě měsíců příprav se letos v květnu
stěhují naši lékaři do nových prostor v budově čp. 49. Zubní ordinace je v provozu na
nové adrese již od poloviny měsíce. Ordinace

praktického lékaře se právě v těchto dnech
stěhuje a provoz v nových prostorách zahájí
v prvním červnovém týdnu. Podle původních předpokladů měl být v nové ordinaci
již od června spolu s doktorem Dernerem
také jeho „nástupce“ MUDr. Pohanka. Jeho
velký zájem o práci v Horním Jiřetíně trvá,
avšak nástup se trochu odkládá, zejména
s ohledem na to, že pan doktor musí dokončit určité konkrétní kroky směřující k získání
atestace praktického lékaře. O vlastní praxi
v našem městě projevila zájem rovněž manželka pana doktora Pohanky, která je oční
lékařkou. Věřím, že přes všechny problémy,
které v oblasti zdravotnictví dnes zažívá celý
český venkov, bude v Horním Jiřetíně i v budoucnu lékařská péče dostupná a kvalitní.
Vladimír Buřt

Historický seriál

Nadcházející čísla městských listů se
mimo jiné zaměří na naši historii. Pravidelný seriál postupně představí historii Černic a Horního Jiřetína a všechny
zajímavosti, o kterých se lze dočíst z více
či méně dostupných zdrojů nebo dozvědět ze vzpomínek pamětníků. První díly
věnujeme našim Černicím, o nichž se
v úvodním čísle dozvídáme z černické
kroniky.

Černice

První písemná zmínka o Černicích pochází
z roku 1250, kdy český král Václav I. daroval obec oseckému klášteru. Současnému
názvu předcházela jména, jako jsou Cyrinin,
Čžernicze nebo Tschernitz. V průběhu let
obec vlastnili páni z Vamberka, Smolíkové
ze Slavic, Jaroslav Kostomlatský z Vřesovic nebo Lobkowiczové. Po roce 1850
se Černice staly osadou obce Nové Sedlo
nad Bílinou (tehdy Novosedly) v okrese
Chomutov, později spadaly pod obec Albrechtice. Ve 30. letech 20. století se osamostatnily. Součástí okresu Most byly od roku
1960, kdy se rovněž staly osadou Horního
Jiřetína.
Přes obec vedla stará obchodní cesta, která spojovala Sasko s Bavorskem a začínala
ve Slezsku. Přezdívalo se jí Solná stezka,
protože po ní hojně putovali obchodníci se
solí. Právě sůl totiž kdysi byla velmi vzácným artiklem. Tehdy se Hostinec u Jezeří
stal místem, kde se občerstvovali formani
i jejich koně. K hospodě patřila i noclehárna
nazvaná „Herberk“. Pro obyvatele Černic
byl hostinec zdrojem informací – scházeli se
zde pocestní, vandrovníci, obchodníci a řemeslníci a vyprávěli o všem, co zažili a viděli na svých cestách. V hostinci i před ním
bylo tak stále rušno. Od poloviny 17. století
se v Černicích těžil také kamenec, v osmdesátých letech 18. století byla těžba zastavena, když horníci narazili na vodu. Podobně
skončil i jeden z hlubinných dolů, který svou

činnost kvůli vodě ukončil v roce 1863. V té
době totiž neexistovaly žádné dostupné
technické možnosti, jak vodu odčerpat. Do
historie Černic se významně zapsal pan Felenda, který sem přišel ze Šumavy. Do Krušných hor ho přivedlo budování železniční
tratě v úseku Litvínov–Jirkov, které dostal
na starost. Než zakoupil černický hostinec,
bydlel ve vile Marii v Albrechticích. Nejdřív
to jako Čech neměl v Černicích jednoduché.
Oblast byla tehdy většinově německá. V té
době žili v Černicích jen dva Češi a navíc
v obci fungovaly ještě dva další hostince.
Situace se změnila s výstavbou železnice,
na níž získalo práci i mnoho místních, což
mimo jiné vedlo k navýšení návštěvností ve
Felendově hostinci (dnešní Hostinec u Jezeří). Hospoda vzkvétala, mimo jiné i proto,
že disponovala velkým sálem, ve kterém se
hrála divadelní představení, slavily se poutě
nebo posvícení.
První vlak projel Černicemi 19. 12. 1872.
Po uzavření dolů zmizely i pracovní příležitosti. Obyvatelé Černic se jich dočkali až
s příchodem drážďanských bratří Dolfusů,
kteří zde vystavěli továrnu na kyselinu octovou, známou jako „Geflajka“. Kyselina
octová se získávala z tvrdého dubového
dřeva. Veškeré dříví do 10 cm se vozilo do

výroby a ze zbytku se vyrábělo dřevěné uhlí.
Výrobky se dovážely do Drážďan, celého
Německa i dalších zemí.
V roce 1909 byla postavena v dolní části
Černic kaplička. V osmdesátých letech dvacátého století byla kvůli svému špatnému
stavu zbourána. V roce 1918 prodali Dolfusové továrnu družstvu řezníků a uzenářů
v Mostě. Družstvo výrobu kyseliny octové
zastavilo a začalo zpracovávat kosti, kůže
a další zbytky z poražených zvířat. Vyráběly z nich klíh, umělá hnojiva, kostní tuky,
které se dále zpracovávaly v ústeckých závodech (dnešní SETUZA). Nová výroba
měla ale neblahý vliv pro Černice i jejich
okolí, které bylo zamořeno nepříjemným
zápachem, množstvím much, myší a krys.
Došlo také ke znečištění potoka. Spory
mezi sedláky a majiteli továrny vyvrcholily u soudu.
Před druhou světovou válkou žilo v obci 624
obyvatel, z toho 532 Němců a 84 Čechů.
V obci byli tři hostince, dva koloniály, holič,
trafikant, dva řezníci, obuvník, zahradnictví,
kameník a tři zemědělské usedlosti. V roce
1929 se tu otevřela také obecná jednotřídní
škola.
bas

Fotbalová sezóna v závěrečném spurtu
Do konce května zbývá už jen pár dní a fotbalový ročník 2017/2018 se pomalu, ale jistě
chýlí ke konci. Nejprve se v dnešním čísle
ohlédneme za výsledky dospělých a v příštím vydání se budeme zajímat také o zápasy
našich mladších fotbalových nadějí.
Sdružené mužstvo Sokola Horní Jiřetín
a FK Litvínov se po posledním herním víkendu pyšní 40 body. Po 27 odehraných utkáních
se mužstvo mužů Sokol Horní Jiřetín / FK
Litvínov drží na pěkném 8. místě. Tabulku
uzavírá na 16. místě FK Jiskra Modrá, zatímco soutěži dominuje Mostecký FK.
Na konci dubna přivítal Sokol na svém
hřišti hosty z Modlan. Sokol Horní Jiřetín
v utkání potvrdil formu z domácího kolbiště
a hosty vyprovodil s výsledkem 3:2. Byla to
však na dlouhou dobu poslední výhra za tři
body. Následovaly totiž zápasy s mužstvem
Litoměřicko B, který v náš prospěch rozhodl
až penaltový rozstřel, a dále zápas v Neštěmicích, který jsme bohužel prohráli 3:2.
Naději na boje o horní příčky tabulky oživil
zápas s FK Jiskra Modrá, kde však výhra
znamenala prakticky povinnost, vzhledem

k postavení soupeře v tabulce. 4:1 pro Jiřetín. Dále však následoval bezbrankový
zápas s neúspěšným penaltovým rozstřelem
v Jílovém a naděje na útok na horní příčky
pravděpodobně vyhasla po prohře s Vilémovem na domácím hřišti, kdy nám hosté
nadělili hned čtyřgólovou výslužku.
Hned v příštím kole nás ale čeká soupeř
z nejtěžších. Odjíždíme totiž na hřiště nedalekého Mosteckého FK, který aktuálně vede
tabulku krajského přeboru. Držíme palce,
borci! A bojujte až do konce!
Marek Moudrý
Foto: Jiří Beneš

Konvoj veteránů projede městem
Milovníci veteránů mohou jásat. 9. 6. se totiž uskuteční v Litvínově na náměstí Míru
sraz historických vozidel. Od 8 hodin do
11:45 mohou zájemci obdivovat stovky veteránů. Na srazu, který ve spolupráci s Městskou policii Litvínov pořádá spolek Veteráni
Litvínov, nebude chybět ani patron akce,

herec Pavel Nový. Před polednem se historická vozidla vydají na projížďku a projedou
i Horním Jiřetínem. Jejich trasa povede od
„zrcátka“ k poště, kolem kulturního domu
a dále na Novou Ves. „Dále pokračujeme
na Klíny a Loučky. Budeme moc rádi, když
nám obyvatelé Horního Jiřetína zamávají.

Dívat se bude určitě na co,“ okomentoval
Tomáš Urban, z jehož iniciativy spolek Veteráni Litvínov vznikl. Spolek provozuje
také muzeum, které zájemci najdou na litvínovském vlakovém nádraží. Své brány otevírá v sobotu a v neděli od 10 do 16 hodin.
bas

Velká cena Mohelnice – podařený comeback
TRUCK TRIAL TEAM Horní Jiřetín se
o víkendu 19. a 20. května zúčastnil Velké
ceny Mohelnice v trucktrialu – a dlužno říct,
že s úspěchem.
Třetí závod seriálu mezinárodního mistrovství České republiky se jel již tradičně
v krásné lokalitě Mohelnických lomů na
severní Moravě. Mohelnice patří pravidelně
k nejzajímavějším a divácky nejatraktivnějším lokalitám – pestrost terénu, zajímavé sekce, přehledné závodiště a bohatý doprovodný
program, to dělá z tohoto závodu jeden z nejlepších podniků sezóny. Skvělá je především
neskutečná různorodost této lokality – od kamenů přes písek až po bláto, jíl a vodu se tu
najde skoro všechno, jsou zde táhlé výjezdy,
prudké sjezdy, strmé svahy i mazlavé brody, takže si zde přijde na své opravdu každý.
V některých místech mají navrch silné Tatry,
jinde obratný Ural, takže se zde vždy odehrává skutečně zajímavé soutěžní klání.
A jak jsme dopadli? Výborně! V konkurenci soutěžních speciálů obsadily naše dvě
posádky ve složení Jan Wohl – Brigita Wo-

hlová a Josef Bárta – Tom Leichner na voze
Ural 4320 dělené druhé místo. Neuvěřitelné, ale je to tak! Po dvou soutěžních dnech
získaly obě posádky naprosto shodný počet
trestných bodů (1 211) a podělily se o druhé
místo. To asi aby si neměly co vyčítat. Navíc
naše Tatra 815 VVN s posádkou Jaroslav
Kocourek, Ondřej Kocourek a Daniel Bára
vyhrála vložený závod do strmého vrchu
o pohár Olomouckého kraje. A vítězství to
bylo impozantní! Dvanáct válců a dvě turba
vykoply Tatru za ohromného hřmotu do svahu, oblak černého dýmu zahalil celé údolí,
a když se dým rozplynul, stála naše Tatra

těsně pod vrcholem! Výš už se žádné jiné
auto nedostalo, a tak bylo rozhodnuto – pohár putuje do Jiřetína! Obnovená premiéra
se tedy nadmíru povedla a byla to sladká
odměna za stovky hodin, které jsme strávili
přestavbou obou soutěžních speciálů.
Kompletní výsledky a další informace
jsou na internetových stránkách Velké ceny
Mohelnice (www.velkacenamohelnice.cz)
nebo na našich facebookových stránkách
(TRUCK TRIAL TEAM HORNI JIŘETÍN
(440, 441, 442).
Petr Leichner, TRUCK TRIAL TEAM
Horní Jiřetín
Foto: Truck Trial Team Horní Jiřetín

Jiřetínské gymnastky opět vyjedou na MČR
Nejdůležitější závody jarní sezóny jednotlivkyň jsou pro gymnastky vždy oblastní
přebory, které jsou vstupenkou pro start
závodnic na mistrovství ČR. Tento rok se
pořádání těchto závodů ujal náš oddíl moderní gymnastiky TJ Sokol Horní Jiřetín ve
spolupráci s oddílem SK GYM Chomutov.
Závody byly pořádané v krásné sportovní
hale ve Spořicích.
Domácí prostředí našim závodnicím sedlo a reprezentovat na MČR v Praze náš oddíl
bude celkem 11 závodnic.
V sobotu 5. 6. 2018 závodila děvčata
v základním programu a hned tři závodnice
získaly titul přebornice Severočeské oblasti.
Byly to Křepelková Amálie (ročník 2012),
Gajdošíková Eliška (ročník 2009) a Leichnerová Aneta (ročník 2005). O druhá místa
se zasloužily Kerzlová Šarlota (ročník 2012),
Chromá Elissa (ročník 2009) a Büttnerová
Lucie (ročník 1999). Bronzovou příčku obsadila Ilavská Karolína (ročník 2004).
Na tomto závodě se také vyhlašovalo celkové hodnocení Severočeské oblastní ligy,
kde na kontě našeho oddílu přibylo dalších
pět medailí, o které se postaraly Gajdošíková,
Chromá, Leichnerová, Ilavská a Büttnerová.
V neděli 6. 6. 2018 startovaly závodnice
v kombinovaném programu, kde naše dvě
závodnice opět vybojovaly titul přebornice
Severočeské oblasti. Takto se dařilo Bendlové Daniele (ročník 2010) a Kotlárové
Natálii (ročník 2005). Druhé místo získaly
Vigová Stela (ročník 2009) a Hofmanová

Kateřina (ročník 2002). Třetí místa obsadily
Paulů Klára (ročník 2009) a Lipertová Dorota (2008). Těsně pod stupni vítězů skončila Johanová Anna, která obsadila čtvrtou
příčku a o jejím postupu na MČR se teprve
rozhodne.
V celkovém hodnocení Severočeské oblastní ligy naše závodnice získaly šest medailí, o které se zasloužily Vigová, Bendlová,
Paulů, Lipertová, Kotlárová a Hofmanová.
O sváteční den, tedy 8. 5. 2018, startovaly naše dvě závodnice v Jablonci nad Nisou
na oblastním přeboru ve volném programu.
Velice dobře se dařilo Berkové Lindě (ročník 2008), která skončila na 4. místě, ale
získala bronz za sestavu bez náčiní a sestavu
s obručí. Linda je náhradnicí na MČR.
Velké poděkování patří především všem
trenérkám za skvělou přípravu závodnic,
která je vidět na jejich umístění na oblastních přeborech. Naše gymnastky tak budou
reprezentovat náš oddíl a naše město Hor-

ní Jiřetín na mistrovství ČR, které se koná
2.–3. 6. 2018 v Praze. Přeji mnoho úspěchů
a vydařené výkony.
Renáta Smoláková, předsedkyně oddílu
Foto: OMG

ZŠ Horní Jiřetín na Lesné – Sherpa Cup 2018
V úterý 8. 5. 2018 žáci školy v Horním Jiřetíně využili volného dne, někteří i s rodiči
a prarodiči, k účasti na 11. ročníku běhu do
vrchu se zátěží z Pyšné na Lesnou. Děti netrpělivě čekaly na startu, aby se mohly vydat
na trať v horském terénu po staré solné stezce a zdolat tak 2 325 metrů s 200metrovým
převýšením. Zastoupení měla naše škola

v kategorii mladších dětí, starších žáků,
mladších i starších žen. Nejlépe se dařilo
Ladislavu Dargajovi z 8. třídy, který nesl
zátěž 5 kg a obhájil vítězství ve své kategorii
z loňského roku. Přibyl úspěch Jany Johanové ze 4. třídy, která – také se zátěží 5 kg – ve
své kategorii obsadila 2. místo. V cíli čekalo na závodníky občerstvení a medaile, pro

umístěné věcné dárky od sponzorů závodu.
K výborné atmosféře celého závodu přispělo
i krásné slunečné, teplé počasí. Všem zúčastněným dětem i dospělým patří veliká
pochvala, že volný den využili k pohybu
v přírodě. Za finanční podporu děkujeme
KPŠ.
I. Vaňková

Děti ze ŠD v Horním Jiřetíně v GVÚ Most
Ve čtvrtek 10. 5. 2018 děti ze školní družiny
Základní školy v Horním Jiřetíně navštívily Galerii výtvarného umění v děkanském
kostele v Mostě, kde se při příležitosti 80.
narozenin akademického malíře Zdeňka
Rybky vystavovaly obrazy, na kterých pra-

coval téměř 50 let. Abstraktní obrazy s geometrickými prvky se dětem moc líbily
hlavně proto, že byly barevné a jednoduché.
V prostoru galerie si pak děti samy vytvořily
abstraktní dílo štětcem, který držely ve stoje. V druhé části sestavovaly z papírových

odstřižků další umělecké výtvory. Za snahu
a vzorné chování dostaly velkou pochvalu od pracovníků galerie. Vytvořené práce
vystavíme v naší školní družině na konci
května. Návštěvy se zúčastnilo 17 dětí.
Za ŠD I. Vaňková

Klub důchodců Horní Jiřetín
Klub důchodců Horní Jiřetín a Černice seznamuje pravidelně občany našeho města se
svou činností. Od posledních informací, kdy
jsme se těšili na výlet do Karlových Varů,
jsme navštívili jarní výstavu Zahrada Čech
v Litoměřicích, na zpáteční cestě jsme se jeli
podívat na zrenovovaný objekt Kyselky v Bílině, kde jsme se zajímavou formou dozvěděli vše o výrobě – pochopitelně jsme si také
zakoupili léčivou vodu. Nevynechali jsme
ani jarní Ligu dobré zábavy v Citadele, kde
jsme ocenili výborný nápad Klubu důchodců
číslo 6 z Litvínova udělat módní přehlídku
ve stylu retro. Sportovně jsme se vyžili nejen
na bowlingu, na tradičním jarním úklidu na
zámku Jezeří, ale i při úklidu obce. Někteří
naši členové se již rekreovali nejen na týdenním pobytu v Sezimově Ústí, ale využili
i možnosti pětidenního pobytu v lázních Ev-

ženie v Klášterci nad Ohří se vším, co k lázním patří. Náš zatím poslední celodenní výlet
byl Mariánské Lázně a Františkovy Lázně.
V Mariánských Lázních jsme obdivovali miniaturní provedení našich různých kulturních
památek, ve Františkových Lázních byla pochopitelně hlavním objektem zájmu soška
malého Františka – ovšem vzhledem k tomu,
že jsme byli zájezd důchodců, přání směřovala určitě jiným směrem, než je tradice.
A nakonec zpráva nejradostnější. Na 31. krajských sportovních hrách jsme opět vyhráli,
je to v řadě šesté vítězství za sebou – opět
nám zůstal putovní pohár natrvalo (po třetí
výhře v řadě vždy zůstává vítězi) –, vyhrálo
nejen družstvo A, ale o vítězství se zasloužilo
i družstvo B, které získalo 15 medailí.
Evža Stříteská
Foto: Evža Stříteská

V květnu se mladí hasiči zúčastnili okresního kola hry Plamen v Hoře Svaté Kateřiny.
V soutěži své dovednosti testovali ve štafetě
dvojic, v branném závodu nebo požárním
útoku. Ti nejmladší získali třetí místo, straší
mladší hasiči odjížděli s krásným čtvrtým
místem.
Foto: Radek Hofmann

První místo pro ženské hasičské družstvo
SDH Černice v Okresním kole soutěže v požárním útoku na hornojiřetínském fotbalovém hřišti.
Foto: Radek Hofmann

O Jiřetínskou štolu po třetí

Sladká a originální odměna – štola – čekala již po třetí na ty nejlepší tanečnice a tanečníky v kulturním domě na soutěži O Jiřetínskou štolu. Vedle místních dorazily na
soutěž i taneční skupiny z Mostu. Celkem
se tu představilo bezmála 250 tanečnic a tanečníků a desítky choreografií. Celý průběh
bedlivě sledovala čtyřčlenná porota.
Foto: Jiří Beneš

LACO DECZI_KONCERT
24. 6. / 19:00
KULTURNÍ DŮM HORNÍ JIŘETÍN
Vstupné: 200 Kč
Předprodej vstupenek od 4. 6.
2018 na MěÚ Horní Jiřetín.

Manželé Dobiášovi oslavili
v květnu stříbrnou svatbu.
Gratulujeme!!!

30. 6. / 16:00
KOUPALIŠTĚ HORNÍ JIŘETÍN
Tradiční přivítání prázdnin
na koupališti se soutěžemi,
dětskou diskotékou
a večerní retroparty
se Zdeňkem Lukeslem.

Zajímavost
17…
… přesně tolik kilometrů
musí denně našlapat poštovní
doručovatelka Marie Duranová,
aby obyvatelům Horního Jiřetína
donesla dopisy atd.

HURÁ
PRÁZDNINY

Foto: Jiří Beneš

Turisté v květnu pro děti tradičně připravili
Putování za vílou Maribylou.
Pohádkové dobrodružství
si nenechaly ujít desítky dětí.

Foto: Petra Galliková

Období sucha jsou tu aneb jak šetřit s vodou
Období sucha nejsou v létě v Česku
bohužel výjimkou. Vodohospodáři i letos
upozorňují na ubývání podzemní vody
a snižující se průtoky řek. Je tedy na čase
začít s vodou šetřit, a to nejen na zahrádkách, ale i doma.
Jak šetřit s vodou na zahradě?
Podružný vodoměr
Jednoduché a účinné opatření. Necháte si
namontovat druhý vodoměr, který bude
pouze pro zahradní účely. Ušetříte na stočném, které se v tomto případě neplatí.
Jedinou podmínkou je, že vypotřebujete
alespoň 30 kubíků za rok. Kdo má zavlažování, napouští bazén nebo myje auto, jistě
ho využije v plném rozsahu. A když na požadovaný odběr nedosáhnete, nic se neděje,
jen doplatíte i stočné.
Fígl s motykou
Během období sucha se půda zcela udusá,
z té se snadněji odpařuje tolik vzácná voda.
Nejlepší je, když si vezmete motyku a proškrábnete horní vrstvu, vodu u kořenů udržíte
snáz. Takto připravený povrch bude schopný
lépe přijímat i sebemenší srážky či rosu.
Nakupte mulčovací kůru
Ideální je k rostlinám v období sucha při-

hrnout posekanou trávu, to však nelze,
když nemáte zavlažování. V tento čas je
jistě trávník vysílený a sekání mu nijak neprospěje. Pokud tedy nemáte doma zelený
porost, který je třeba zakrátit, nakupte alespoň pytle mulčovací kůry. Přihrnutím mulče k rostlině jí zaručíte zastínění a schopnost udržet vlhkost u kořenů.
U zeleniny pozor, mulčovací kůra by
mohla pomoci k tvorbě nechtěných plísní.
V tomto případě je lepší použít slabou jutu,
kterou k rostlinkám jednoduše natáhnete.
Zalévat každý den není třeba
Když jednou za čas zahradu pořádně prolijete, bude to pro ni lepší než ji denně jen
lehce pokropit. Tak se bude moci voda
dostat do velké hloubky, kde si ji kořeny
postupně odčerpají. Ve vedrech nepolévejte
rostliny z vrchu, mohou na listech vznikat
různé plísně a choroby.
Vždy vyberte čas, kdy slunce zapadá,
a zalévejte pořádně ke kořenům. Nezapomínejte druhý den půdu trošku narušit
motyčkou nebo vidlemi, tak se vláha udrží
mnohem déle.
Jak šetřit s vodou doma?
Šetřit s vodou nemusíte jen na zahrádkách,
šetření se vyplatí i doma, a to jak z eko-

logického, tak i z finančního hlediska. Pravidlem číslo jedna je: zapomeňte v létě na
horkou vanu. V letním období se raději jen
sprchujte a ve vodě relaxujte u rybníka nebo
na koupališti. Při sprchování spotřebujete
až 50 litrů vody, při napuštěné vaně i 200
litrů.
Častým zlozvykem je v létě také odtáčení studené vody. Pokud při nalévání
vody z kohoutku čekáte, až odteče studená, pak ji nechte odtéct alespoň do konve
na zalévání květin. Chytrým řešením také
je odtočenou vodu dát do ledničky a vypít
zchlazenou později.
Jak dále ušetřit litry vody ročně?
Dále můžete uspořit vodu díky vaření
v páře, mytí ovoce a zeleniny v dřezu místo
pod tekoucím kohoutkem a pákovým bateriím, které šetří vodu i energii spotřebovanou na její ohřev. A nakonec nezapomeňme také na klasiku. Hlídejte si nejen přes
léto protékající záchod, kapající kohoutek
a při čištění zubů nenechávejte puštěnou
vodu.
Lucie Benešová

Kde se vzal Den dětí?
První podněty se objevily již v roce 1920
v Turecku. Impuls pro svátek, který by oslavoval děti, vzešel během turecké války za
nezávislost (1919–1923), když první prezident Turecka Mustafa Kemal označil dítě
jako nezbytnou součást k budování nového
státu a zavedl právě Den dětí, a to 23. dubna. Dalším podnětem byla ženevská Světová konference o blahu dětí 1. června 1925.

Ve stejný den také čínský konzul v USA,
aby upozornil na nezájem o blaho dětí,
shromáždil na festivalu dračích lodí v San
Francisku mnoho čínských sirotků. O zavedení dne, který by připomínal význam
dětí, se tehdy mluvilo, nijak oficiálně ale
ustanoven nebyl. Místo toho vznikl v roce
1949 Den na ochranu dětí, který byl reakcí
na zabíjení žen a dětí ve vypálených obcích

Kde se vzal Den matek?
Počátky tohoto svátku sahají až do dávných
časů, do Řecka. Staří Řekové každý rok slavili festival jara, při kterém uctívali bohyně
mateřství, a staří Římané zase slavili jarní
festival nazývaný Hilaria, při němž uctívali bohyni mateřství Cybele. Další zmínky
o tomto svátku sahají do roku 1600 do Anglie, kdy se Den matek slavil čtvrtou postní neděli před Velikonocemi. Původně se
jednalo o den, kdy křesťané navštěvovali
své „mateřské kostely“. Sluhové dostali

volno a mohli se vrátit do svého rodného
města za svými rodinami a navštívit tamní
kostely. Způsob, jakým se slaví dnes, přišel z Ameriky na počátku 20. let. Myšlenka
mezinárodních a pravidelných oslav tohoto
svátku vznikla roku 1907 na počest Anny
Reeves Jarvisové, která bojovala za práva matek. Poprvé byl veřejně slaven o rok
později. V roce 1914 vyhlásil tehdejší prezident USA Woodrow Wilson první oficiální
oslavu Dne matek coby celonárodního svát-

v českých zemích a ve Francii během druhé
světové války. Oslava byla stanovena na
první červen, jako připomínka shromáždění
sirotků v roce 1925. V roce 1952 pak byl
svátek oficiálně vyhlášen a později potvrzen
i OSN. V Československu byl Mezinárodní
den dětí uznán v roce 1950.
Lucie Benešová

ku, konající se druhou květnovou neděli.
V Česku se slaví podle amerického vzoru
rovněž druhou květnovou neděli. V Československu se začal slavit tento svátek
v roce 1923, a to díky propagátorce Alici
Masarykové. Po druhé světové válce byl
postupně zatlačován do pozadí oslavami
Mezinárodního dne žen (slaveného vždy
8. března). Po roce 1989 se opět začal slavit
jako Den matek.
Lucie Benešová
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