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Slovo starosty
Již v dubnovém čísle Jiříkovin bylo avizová-
no, že se letošních oslav Dne země zúčastní 
také naše škola. Jsem velmi rád, že byl tento 
slib splněn a že se tato krásná akce uskuteč-
nila a dokonce v mnohém předčila očeká-
vání. Úklidu divokých skládek odpadů vše-
ho druhu a úprav veřejných prostranství se 
v různých částech Horního Jiřetína a Černic 
zúčastnili nejen žáci všech devíti tříd, ale i ti 
nejmenší, tedy děti z mateřské školy. Cestou 
tohoto příspěvku bych rád poděkoval dětem, 
učitelkám i vedení školy za přínosnou práci 
ve prospěch našeho města. Věřím, že se jedná 
o začátek nové, velmi prospěšné tradice.

V závěru dubna jsme oslavili dvacetile-
té výročí zpřístupnění zámku Jezeří široké 
veřejnosti. Je to výročí významné, neboť 
od roku 1996 navštívilo zámek v součtu 
již několik stovek tisíc návštěvníků, kteří 
díky tomu zjistili, že také na přehlíženém 
Mostecku jsou významné kulturní památ-
ky. Návštěva jezeřského zámku však také 
mnohým příchozím poprvé v životě odkryla, 
jak obrovského rozsahu dosáhla devastace 
krajiny v Podkrušnohoří.

Dostatek vody pomalu přestává být samo-
zřejmostí také v naší vlasti. O tom, že není 
vše v pořádku, se lze přesvědčit pouhým 
pohledem do koryt potoků. Lze jen kvito-
vat, že se touto problematikou již zabývají 
s veškerou vážností představitelé příslušných 
resortů, zejména pak zemědělství a životního 

prostředí. Plánují se a také finančně podporu-
jí opatření k ochraně podzemních i povrcho-
vých vod. Naše město se bude snažit k těmto 
aktivitám přispět například tím, že bude ve 
spolupráci se správci toků a podzemních 
zdrojů vytipovávat na svém území lokali-
ty, které by mohly být vhodné k zadržování 
vody, popř. k doplňování rezervoárů.

K častým dotazům týkajícím se povin-
nosti připojení nemovitostí k nové splaškové 
kanalizaci bych rád uvedl pár slov na vy-
světlení. V souladu s příslušnými právními 
předpisy vyzvalo naše město občany, aby 

své domy připojili ke splaškové kanalizaci 
nejpozději do 31. 5. 2015. Týká se to těch 
objektů, jejichž připojení je tzv. „technic-
ky možné“. V praxi to znamená, že město 
přivedlo veřejnou část kanalizační přípojky 
zakončenou připojovací šachtou až k hranici 
soukromého pozemku. Město má k dispozici 
poměrně detailní databázi dosud připojených 
objektů. Majitelům domů, u nichž připojení 
není potvrzeno, město právě v těchto dnech 
rozesílá výzvy k prokázání připojení. Ná-
hradní termín byl stanoven na 15. 6. 2016.

Vladimír Buřt

Až do konce května budou Horní Jiřetín 
a Černice zdobit dvě májky. Ta první byla 
vztyčena před kulturním domem, druhá tra-

dičně v Černicích nedaleko dětského hřiště. 
Obě jsou krásné a při jejich stavění pomáhali 
hasiči a mnoho dobrovolníků.



Truck Trial je netradiční sport, kterému 
se již deset let věnuje tým z Horního Ji-
řetína. Jeho tři posádky jezdí pravidelně 
na závodní klání a mají za sebou už ně-
kolik mistrovských titulů. O týmu, který 
několikrát do roka překonává extrémní 
terény, povypráví v rozhovoru pro měst-
ské listy řidič a navigátor Tom Leichner.   

 
Na začátku bychom mohli prozradit, co 

všechno se ukrývá pod názvem Truck Trial? 
Jsou to závody nákladních aut v extrém-

ním terénu. To nejdůležitější je projet co 
nejlépe konkrétní sekci s brankami. Nejezdí 
se na čas, jezdí se na přesnost. Závody jsou 
prostě o zdolávání velmi obtížných tras. 
Auta se v tomto druhu závodu rozdělují do 
pěti skupin sériových aut a pak ještě existují 
dvě skupiny pro prototypy. 

 Sekce je určitá trasa? 
Sekce je ohraničený menší nebo větší 

prostor, v němž jsou rozmístěné branky. 
A těmi brankami musíte projet. Sekcí je 
vždy několik a každá se vyhodnocuje zvlášť. 
Na každou také máte omezený čas. Sekce 
začíná vjezdovou brankou a končí výjezdo-
vou. V jakém pořadí projede ty mezi nimi, 
je na každé posádce. 

Počítám, že musíte projet tak, aby se 
s brankou nic nestalo. 

Za dotyk, ulomení nebo neprojetí máte 
trestné body. Ty koneckonců dostanete i za 
každou změnu směru jízdy. Dříve byl počet 
změn v sekci omezený, už není, ale za změ-
ny jsou trestné body.

Dá se říct, že je to soutěž i show zároveň? 
Ze soutěže se to občas zvrhne jen v tu 

show pro diváky. 
Má tento sport hodně diváků? 
 Diváků jezdí dost. Zejména v posledních 

letech je návštěvnost na podobných závo-
dech velmi početná. 

Jak dlouho se u nás tyto závody jezdí? 
U nás se první republikové mistrovství 

uskutečnilo v roce 1999, první mistrovství 
Evropy se konalo roku 1991. Už tehdy 
tam jezdily české posádky a vedly si vel-
mi úspěšně. Konkrétně náš tým se jednou 
zúčastnil mistrovství Evropy a jezdili jsme 
i závody v Německu. 

Letos započíná tým Truck Trial Horní 
Jiřetín již desátou sezonu. Vy jezdíte na zá-
vody kolik let? 

Pro mě je tato sezona šestá. První závody 
začali jezdit táta (Petr Leichner, pozn. red.) 
a Jaroslav Kocourek. Dokonce získali třikrát 
mistrovský titul. Já jezdím s Josefem Bártou 
od roku 2011.  

Byli jste také mistři? 
Jednou mistři a dvakrát vicemistři. 
Z Horního Jiřetína jezdí v současnosti na 

závody kolik posádek? 
Tři. Vedle zmíněných ještě Jan Wohl 

a Tomáš Hrnčíř. 
S čím jezdíte? 
Všech deset sezon doprovází náš tým 

ruský stroj Ural 43 20 a máme také Tatru 
815. 

Vy osobně překonáváte obtížný terén ve 
kterém stroji? 

V Uralu. Do extrémního terénu je ideál-
ní. Má nízko položené těžiště, takže vydrží 
v náklonech. Chybí mu výkon, ale jinak je 
to super stroj. 

Několikrát jsme tu zmínili extrémní nebo 
velmi obtížný terén. Na jaká místa se jezdí? 

Jsou to například pískovny, tam se jez-
dí hodně, a jistě mi dají ostatní posádky za 
pravdu, že to jsou nejkrásnější závody. Jsou 
tam dlouhé svahy, různé řezy apod. Jezdíme 
také do tankového prostoru v Milovicích, 
kde je zase terén blátivý. I to je velmi zají-
mavé, jak pro posádku, tak pro diváky. Je-
zdíte v metrovém nánosu bahna, projíždíte 
vodou. Je to zajímavá show. 

Jak na takový terén stroje připravujete? 
Základem je pravidelná údržba, bez které 

by to nešlo. Na každých závodech probí-
hají technické kontroly. Musíte respektovat 
mnoho pravidel. Auto musí mít ochranné 
rámy kolem kabiny, musí být dobře zajištěna 
posádka atd. 

Posádku tvoří řidič a navigátor?  
Ano. Úkolem navigátora je především 

hlídat si svou stranu, protože mezi brankami 
není mnoho místa a často rozhodují i centi-
metry. Konkrétně naše posádka je speciální, 
protože se s Josefem Bártou v jednotlivých 
rolích střídáme. Po každé sekci si měníme 
místa. 

Kolik závodů ročně absolvujete? 
Přibližně šest závodů. Vedle Milovic jez-

díme do Mohelnice, Kunštátu nebo Kladna. 
Závody se jezdí i na Moravě, takže za nimi 
někdy jezdíme i stovky kilometrů. Doprava 
je velmi nákladná a určitě by to nešlo bez 
našich sponzorů. Našimi největšími jsou 
město Horní Jiřetín a společnost Cannoneer. 

Jiří Beneš

Tom Leichner se narodil 21. 3. 1994 v Mos-
tě. Vystudoval litvínovské gymnázium. Je 
členem výjezdové jednotky Sboru dobro-
volných hasičů v Horním Jiřetíně, kde také 
v současnosti žije i pracuje jako řidič/stroj-
ník. Truck Trialu se jako řidič a navigátor 
věnuje od roku 2011.

Rozhovor s Tomem Leichnerem 

foto: Tereza Hradová 

← foto: Eva Leichnerová



Kušnír popravil Srbice
Po vyrovnaném fotbalovém utkání Krajského 
přeboru dospělých proti Blšanům, při němž se 
musel bavit snad každý divák a v němž padlo 
9 branek (ale naši borci v něm nakonec tahali 
za kratší konec provazu a o jeden gól prohráli 
s domácími fotbalisty 5:4), si naši fotbalisté 
spravili reputaci hned v následujícím kole 
proti Srbicím. Ty na domácím stadionu naši 
borci vyprovodili s ostudou vysoko 3:0. Je-
diným negativním bodem zápasu snad byla 
návštěvnost. Klání proti Srbicím sledovalo 
totiž pouhých 60 diváků. Naopak dvěma góly 
se blýskl domácí Kušnír. Tento sváteční stře-
lec zastínil i Ondřeje Hlaváčka, který zatím 
vévodí tabulce střelců Sokola s 11 vstřele-
nými brankami. Tabulka Krajského přeboru 
dospělých tak vypadá pět kol před koncem 
sezóny následovně:

# Klub Z V R P B
1. SK Štětí 24 21 0 3 60
2. Proboštov 24 17 0 7 49
3. TJ Krupka 24 15 0 9 46
4. FK Blšany 24 14 0 10 43
5. TJ Srbice 24 15 0 9 43
6. SK Hrobce 24 13 0 11 40
7. TJ Modlany 24 13 0 11 40
8. FK Žatec 23 13 0 10 40
9. TJ H. Jiřetín 24 12 0 12 38

10. FK Neštěmice 24 12 0 12 37
11. FK Bílina 24 13 0 11 36
12. FK Postoloprty 24 9 1 14 28
13. AFK L. Chomutov 24 9 0 15 27
14. FK Modrá 24 7 0 17 21
15. TJ Střekov 23 5 0 18 17
16. FK Duchcov 24 2 1 21 7

Za zápasy mládeže se ohlédneme opět 
v následujícím vydání Jiříkovin, proto nás 
nezapomeňte sledovat! Marek Moudrý

Oddíl Moderní gymnastiky
Výsledky Severočeské ligy v ZPMG

 ● Glavicová Barbora – 2. místo v celkovém 
hodnocení ligy v kategorii ZPMG 1 (tre-
nérka – Veronika Horáčková)

 ● Leichnerová Aneta – 1. místo v celkovém 
hodnocení ligy v kategorii ZPMG 2 (tre-
nérka – Kateřina Bělinová)

 ● Vorlíková Nela – 2. místo v celkovém 
hodnocení ligy v kategorii ZPMG 3 (tre-
nérka – Michaela Smoláková)

 ● Büttnerová Lucie – 1. míst v celkovém 
hodnocení ligy v kategorii ZPMG 4 (tre-
nérka – Michaela Smoláková)

 ● Hofmanová Kateřina – 3. místo v celko-
vém hodnocení ligy v kategorii ZPMG 4 
(trenérka – Michaela Smoláková)

 ● Daniela Bendlová –  Přebornice Severo-
české oblasti v kategorii ZPMG 0. B pro 
rok 2016 (trenérka – Michaela Smoláková)

 ● Anička Johanová – Přebornice Severočes-
ké oblasti v kategorii ZPMG 0. A pro rok 
2016 (trenérka – Veronika Horáčková)

 ● Vigová Stela –  2. místo v Oblastním pře-
boru (trenérka – Michaela Smoláková)

 ● Kovtanová Nela – 3. místo v Oblastním 
přeboru(trenérka – Michaela Smoláková)

 ● Aneta Leichnerová – Přebornice Severo-
české oblasti v kategorii ZPMG 2 pro rok 
2016 (trenérka – Kateřina Bělinová)
Postup na MČR

Sportovní zpravodajství  ● Nela Vorlíková – 3. místo v Oblastní 
přeboru, kategorie ZPMG 3 (trenérka – 
Michaela Smoláková)
Postup na MČR

 ● Lucie Büttnerová – 2. místo v Oblastním 
přeboru, kategorie ZPMG 4 (trenérka – 
Michaela Smoláková)

 ● Kateřina Hofmanová – 3. místo 
v Oblastním přeboru, kategorie ZPMG 4 
(trenérka – Michaela Smoláková)
Postup na MČR

 ● Linda Berková – Přebornice Severočeské 
oblasti v kategorii NNML A pro rok 2016 
(trenérka – Veronika Horáčková)

 ● Diana Trnková – 2. místo v Oblastním 
přeboru (trenérka – Veronika Horáčková)

Co se děje u mladých hasičů? 
„S plnou vervou jsme se pustili do nové se-
zony. Začala nám Memoriálem Mlady Ma-
tějíčkové na Hoře Svaté Kateřiny, branným 
závodem v Háji u Duchcova a okresním 
kolem hry Plamen v Obrnicích. Zúčastnili 
jsme se literární a výtvarné soutěže Požární 
ochrana očima dětí. Ve hře Plamen musíme 
plnit určité okruhy, takže jsme s dětmi vyra-
zili na bruslení do Litvínova, na brigádu na 
zámek Jezeří a také na autorský výlet, který 
končil také na zámku. Před sebou máme 3 
závody v požárním útoku, z nichž jeden je se 
spaním ve stanech, a velmi oblíbené závody 
v Teplicích McDonald‘s Cup.“

Jana Žážová, 
 vedoucí mladých hasičů

Co dělali žáci ZŠ na Den Země? 
„V letošním roce se i naše škola zapojila do 
úklidu města, a to při projektovém dni „Den 
Země“. V rámci environmentální výchovy 
žáci všech ročníků i děti z mateřské školy 
společnými silami likvidovali odpadky, čer-
né skládky, čistili veřejná prostranství, ale 
také prováděli terénní úpravy či sázeli ovoc-
né stromy. Ohlasy žáků byly velmi pozitiv-
ní. Věřím, že akce splnila svůj účel a všichni 
si odnesli praktické zkušenosti a upevnili si 
názory, že odpad nepatří do ulic měst ani do 
přírody. Projektových dnů na různá témata 
chystáme do budoucna více.“

Klára Křivánková,  
ředitelka ZŠ a MŠ Horní Jiřetín

foto: Jiří Beneš



V dubnu navštívili naši nejmenší z mateř-
ské školy, v doprovodu svých paní učitelek 
Bartkové a Vavrouškové, místní knihovnu. 
Paní knihovnice Jarmila Křížová si pro ně 
připravila ukázky z několika dětských kní-
žek a ukázala jim, jak to v knihovně vypadá. 
Děti jí na oplátku s chutí vyprávěly, jaké mají 
knížky ve své knihovně. Dětem se v knihov-
ně velice líbilo, a proto bychom chtěli touto 
cestou paní Křížové ještě jednou poděkovat. 

Taťana Vavroušková a Martina Bartková
– učitelky MŠ

V úterý 13. 4. a 20. 4. 2016 proběhl na hři-
šti Lomská v Litvínově 19. ročník fotbalo-
vé soutěže McDonald’s Cup. Fotbalisté ze ZŠ 
a MŠ v Horním Jiřetíně se v kategorii A mlad-
ší žáci i ve skupině B starší žáci umístili na 
4. místě. Malí sportovci prokázali sportovní 
nadšení a už nyní se těší na příští 20. ročník.
V pátek 22. 4. 2016 navštívili žáci 5. třídy 

Dvě třetiny Čechů odpad třídí. Nepovažují 
to za nijak složitou věc – do zelených kon-
tejnerů patří sklo, do modrých papír a do 
žlutých plast. Jenže není papír jako papír 
a není plast jako plast. Navíc se mohou 
občas v domácnosti objevit neobvyklé od-
pady, se kterými si nemusí správně poradit 
ani zkušený tříditel. Vy například víte, kam 
vyhodit rozbité zrcadlo, plata od vajíček 
nebo obaly od rostlinných olejů?

Konkrétní informace, co kam patří a ne-
patří, jsou na popiskách přímo na jednot-
livých barevných sběrných kontejnerech.

Omyl č. 1: Musí to být dokonale čisté
Drobné znečištění plastových obalů nevadí. 
Problém ale je mastnota. Proto je lepší před 
vhozením do žlutého kontejneru vymýt nebo 
alespoň pořádně vyškrábat i plastový kelí-
mek od jogurtu.

Obaly od žíravin, barev a jiných nebez-
pečných látek do žlutého kontejneru nepatří 
vůbec. Stejně jako podlahové krytiny z PVC 
či novodurové trubky.

Omyl č. 2: Polystyren do plastu nepatří
Patří. Ať už jde o termoobaly, do kterých 
vám v restauraci zabalí jídlo, nebo o výplně 
krabic pro spotřební elektroniku. Pozor ale 
na polystyren, který byl použit jako stavební 
izolace. Pokud je na něm omítka, pak do 
plastů nepatří a měl by se vyhodit jako sta-
vební odpad.

Omyl č. 3: Zrcadlo je vlastně sklo
Vhodit do zeleného kontejneru můžete ta-
bulové sklo z oken a ze dveří. Autosklo už 
do něj ale nepatří. Ani zlacená a pokovená 
skla, a tedy ani zrcadla. Pokovení dělá při 
tavení skla problémy. Také s keramikou 
a porcelánem si při recyklaci ve sklárnách 
neporadí. Takže rozbitou keramickou mísu 
a  slepé   zrcadlo vyhoďte do směsného 
 odpadu.

Omyl č. 4: Plato od vajec patří do papíru
Většina z nás by karton od vajíček s čistým 
svědomím vhodila do modrého kontejneru 
určeného ke sběru papíru. Jenže papírové 
obaly od vajec už se dost dobře recyklovat 
nedají. Jsou sice z papíru, ale již tolikrát recy-
klovaného, že jde o poslední uplatnění hmo-
ty. Je proto lepší je vyhodit do  směsného od-
padu. Nebo ještě lépe zkompostovat.

Podobné je to s roličkami od toaletního 
papíru. Papír lze totiž recyklovat pouze se-
dmkrát. Poté už je jeho vlákno příliš krátké 
a nelze z něj papír opět vyrobit.

Omyl č. 5: Papírové kapesníky mohu há-
zet do papíru
Papírové kapesníčky jsou sice z kvalitního 

papíru, po jejich použití ale do kontejneru 
na papír z hygienických důvodů nepatří. 
Recyklaci papíru navíc ztěžuje jakékoli 
znečištění, a proto není vhodné do modré-
ho kontejneru obecně vhazovat mastné nebo 
jinak zašpiněné papírové obaly. Nepatří do 
něj ani laminovaný a voskovaný papír.

Papírové pleny většinou kromě papíru 
obsahují také plast. Proto do kontejneru na 
papír nepatří ani ty nepoužité. Všechny věci 
výše popisované mají přijít do popelnice.

Omyl č. 6: Obálka s okýnkem do papíru 
nepatří
Naopak, sběru papíru nijak nevadí obálky 
s fóliovými okénky ani papír s kancelář-
skými sponkami, během dalšího zpracování 
vytříděného papíru dojde k jejich oddělení. 
Akorát z bublinkové obálky je dobré odstra-
nit plastový vnitřek.

Omyl č. 7: Žádné nebezpečné odpady 
doma nemáme
Pokud je na obalu nebo výrobku symbol 
přeškrtnuté popelnice, obal nepatří do žád-
ného kontejneru, ani do toho na směsný 
odpad. Jedná se totiž o nebezpečný odpad, 
jeho konkrétní nebezpečné vlastnosti po-
pisují další grafické symboly v oranžovém 
poli, například lebka nebo symbol ohně.

Sedm nejčastějších omylů při třídění odpadu

Třídění v číslech
 ● Třídění už patří k dobrému vycho-
vání více jak 72 % Čechů.

 ● Na území ČR je rozmístěno 
250 000 kontejnerů na tříděný 
odpad.

 ● V minulém roce se podařilo vytřídit 
700 000 tun obalových materiálů.

Nejčastějším doporučením je odložení 
na místo sběru nebezpečného odpadu. Tím 
je především sběrný dvůr.

I v naší obci máme rozmístěné kontejnery 
na tříděný odpad v rozumné vzdálenosti pro 
každého. Věděli jste, že bylo v loňském roce 
zachráněno přes 25 km2 přírody právě díky 
třídění odpadu. Dosáhlo se toho tím, že se 
zrecyklovalo a znovu využilo 75 % celko-
vé produkce obalových materiálů. Recyklát 
pak při výrobě nových výrobků nahradil pří-
rodní zdroje, které se tak nemusely vytěžit. 
Tím se také podařilo snížit zátěž životního 
prostředí, protože díky třídění odpadu je 
v atmosféře o 1 000 000 tun CO2 ekv. méně. 
Má to smysl, třiďte odpad!

Lucie Dandová

malé pevnostní město Terezín. Svoje teore-
tické poznatky z vyučování si mohli doplnit 
o konkrétní ukázky z prostředí života věz-
ňů v 2. světové válce. Prohlédli si Malou 
pevnost, cely, popraviště, plynovou komoru 
a na závěr zhlédli krátký film o nacistické 
propagandě. Prohlídka zanechala v dětech 
hluboké dojmy a smíšené pocity.

Za poskytnutí sponzorského daru na re-
alizaci poznávacího zájezdu patří velký dík 
firmě Stefan-engineering.

V pátek 6. 5. 2016 se žáci ZŠ a MŠ Horní 
Jiřetín zúčastnili závěrečného turnaje vo-
lejbalové ligy. Díky výborným výsledkům 
v průběhu školního roku se probojovali do 
finálové skupiny a obsadili hezké 4. místo 
z celkem osmi litvínovských škol. Zvláštní 
poděkování patří žákům 9. třídy, kteří odlo-
žili svůj odjezd na školní výlet, aby se tohoto 
turnaje mohli zúčastnit. Lenka Dubnová

ZŠ a MŠ Horní Jiřetín 



Nabídka knihovny 
Všem, kdo mají stále rádi knížky!!!

Opět nahlížíme „Okénkem“ do knihovny 
a můžeme se těšit na nové tituly. Toto je jen 
malý, nejnovější vzorek.

Tentokrát jsem nakupovala pro všechny 
věkové skupiny, pro romantiky i realisty, pro 
milovníky detektivek, bestsellerů, zvídavou 
mládež i pro naše nejmenší. Moc se na vás 
všechny těší vaše knihovnice Jarmila Kří-
žová…

Pro nejmenší: 
Co dokážou zvířata? Krásně 

ilustrovaná knížka domá-
cích zvířátek… 

Učíme se kreslit zvířátka 
Obrázková příručka, kte-
rá radí, jak jednoduše 
nakreslit zvířátka…

Barbie a růžové balerínky 
Barevný příběh pro malé 
slečny, který přibližuje 
svět baletu…

Pro zvídavé děti:
101 věcí, které chci znát 

o vlacích Bohatě ilustro-
vaná historie a součas-
nost kolejových vozidel…

101 věcí, které chci znát 
o koních Pestrá knížka 
o koních.

Hledej a objevuj hasiče 
Pestrobarevná a hravá 
knížka ze světa hasičů 
a hasičských aut…

Isaac Newton, fyzik a tvůr-
ce zákonů Jednoduše 
podané fyzikální zákony 
v barevných obrázcích…

Příběhy  
pro děti a mládež:
Záhada oživlé mumie De-

tektivní kancelář Lasse 
a Maja – záhada v mu-
zeu… 

Beky a velká ostružinová 
bitva Víla Beky, znalkyně 
jazyka každého tvora ži-
vočišné říše…

Kočka a aztécká oběť Ta-
jemný příběh, cestující 
časem až do říše Azté-
ků…

České detektivky:
Maniak v černé kukle – Mi-

lan Dušek
Hra bez pravidel – Petr 

Jansa
Krutá smrt – Stanislav Češka
Dva kroky od stínu – Jindřiš-

ka Ptáčková
Smrt beatového snílka – Jan 

Stach
Příliš obyčejná vražda – Ro-

man Cílek
Vražda vysněné ženy – Jiří 

Soukup
Vražda ve výtahu – Pavel 

Svoboda
Krvavý plán – Jan Vašek

Světové bestsellery:
Teror – severská krimi
Pomsta – trhriller
Slib mlčení – příběh séri-

ových vražd

Pro ženy:
Rok milenkou
Slunečnice
Blonďaté ambice
Tlukot srdce
Ztrácím tě, lásko
Zelenooká žena
Milionář a umělkyně

Válečná:
České milenky nacistů

Slimáci žerou tlející organické zbytky – pře-
hnojené rostliny, produkty rozpadu, a tak 
čistí životní prostředí. Proto si zašlápnutím 
slimáka děláte jen neplechu a zvyšujete 
plží populaci na vlastní zahradě. Navíc si 
na podrážce bot můžete po zahradě roznést 
tlející zbytky a plží vajíčka. Raději pozvěte 
slimáky na kompostování a vsaďte na po-
znatky permakultury čili přírodního pěsti-
telství.

Správné bylinky a květiny kolem záhonu
Olemujte záhon aromatickými rostlinami, 
které plži většinou nežerou, a proto je od-
radí od další cesty do nitra záhonu – vy-
saďte například šalvěj, tymián, bazalku, 
rozmarýn, majoránku, mátu, fenykl, petržel 
nebo kopr. Pěstujte také levanduli, frézie, 
denivky, ibišek, hortenzii, pivoňku, náprst-
ník, měsíček, kostival, kosatec nebo vratič 
obecný. Plžům nechutnají a nevoní ani li-
chořeřišnice, kerblík, yzop lékařský nebo 
hořčice – i tyto  rostlinky jsou přírodními 
repelenty.

Zalévejte zahradu chytře
Slimáci jsou většinou aktivní v noci nebo 
pokud je zem vlhká a mohou snadněji „ces-
tovat“. Zalévejte rostliny hadicí nebo konví 
přímo ke kořenům. Udržujte půdu kolem 
suchou a nepřehnojujte. Pokud budete za-
lévat zahradu ráno, stihne do večera zemina 
vyschnout a dle zkušenosti mnoha zahrad-
níků se škody způsobené plži zredukují až 
o 80 %.

Oddělte záhony od kompostu
Umístěte kompost ve stínu daleko od pro-
sluněné zahrádky. Nasbírané slimáky pak 
můžete přenést na kompost, kde se zabyd-
lí, pochutnají si na rozkládající se zelenině 
a zlepší i kvalitu kompostu.

 ● Tip: Svůj kompost můžete rozdělit na 2 
části; starší hmotou budete hnojit záhony, 
do té čerstvější dáte slimáky. Předejdete 
tím přenesení slimáků s hnojivem zpátky 
do zahrady.

Udržujte zahradu čistou
Vyhrabejte tlející zbytky z trávníků a ze zá-
honů. Nasekanou trávu a vytrhaný plevel po 
sobě hned ukliďte. Slimáci se rádi schová-
vají pod cihlami nebo kameny. Toho můžete 
využít ve svůj prospěch; na okraj záhonu 
dejte velké prkno, pod ním si udělají skrýš. 
Usnadní vám to práci se sběrem slimáků 
a přenášením třeba na kompost nebo někam 
do lesa.

Kypřete půdu
Pravidelné kypření motykou slimákům ztíží 
pohyb po záhonech i kladení vajíček.

Kávová sedlina
Dobrý zahradník ví, že sedlina z vypité kávy 
patří na kompost, kde si na ní pochutnávají 
červi, a zlepšují tím kvalitu hnojiva. Věděli 
jste ale, že černá káva s lógrem dokáže od-
pudit šneky a slimáky? Kofein je totiž pro 
plže smrtelným nervovým jedem. Jakmile se 
slimák k cestičce přiblíží, lekne se jí a odle-
ze. Než sedlinu příště vyhodíte, vysypte ji 
raději kolem rostlinek, ovšem jen bez stop 
po cukru či umělých sladidlech. Navíc tak 
rostliny ochráníte před mravenci, brouky 
a dalšími škůdci. Zkuste zapracovat zbytky 
kávy do půdy, přilákáte tím žížaly, takže 
budou ve vaší zahradě pracovat na kypření 
půdy usilovněji. Následkem toho se zredu-
kuje i populace plžů.

Zkomplikujte jim pohyb po zahradě
Žádný plž si nechce odřít bříško, proto 
nepoleze přes vrstvu hrubého písku, štěrku, 
dřevěných střípků nebo kůry, nadrobno 
nadrceného starého suchého listí a kousků 
větví nebo rákosu či slámy. Připravte 
ze suchého materiálu vrstvu vysokou 
několik cm hned u stonku rostliny a kolem 
záhonu.

Vaječné skořápky nebo skořápky z oře-
chů
Rozdrcené skořápky jsou výbornou bariérou 
a žádnému slimákovi se přes ně nechce – ani 
pro to nejchutnější sousto salátu.

Česnekový postřik na rostliny
Udělejte si roztok z několika dílků česne-
ku, cibule a litru vody: rozdrcený česnek 
a nasekanou cibuli nechejte několik hodin 
„marinovat“ ve vodě, tu pak přelijte do 
rozprašovače a postříkejte rostliny a půdu 
kolem stonku. Přirozeně odpuzuje šneky 
a slimáky.

Přilákejte na zahradu drobné živočichy 
a hmyz
Připravte podmínky přírodním predátorům 
na zahradě: ježkům, ještěrkám, ropuchám 
nebo třeba kachnám.

Měděná páska nebo drátek
Několik cm širokou měděnou pásku omo-
tejte kolem květináče nebo umístěte měděný 
drátek kolem stonku rostliny. Nebo nalepte 
na květináč mince. Plži měď nemusí, jelikož 
spojením slizu na těle slimáka s mědí vzniká 
chemická reakce, která způsobuje něco jako 
menší elektrošok… Příště se budou kontaktu 
vyhýbat, po nějaké době odejdou ze zahrady 
úplně.

Oddělte záhon plechovým plůtkem
Stačí do půdy kolem záhonu zapíchnout 

Náš (ne)přítel slimák plechový pás s horní stranou zahnutou mír-
ně dolů (směrem od záhonu ven). Slimáci 
se přes takovou překážku nemají šanci do-
stat.

Zajímavost
Obyčejný slimák je během noci nebo za 
deštivého a vlhkého počasí schopen „ujít“ 
vzdálenost až 50 metrů. 

Foto: www.dumazahrada.cz
Lucie Dandová



Od začátku měsíce dubna vstoupila v plat-
nost vyhláška města Horní Jiřetín o volném 
pohybu psů. Město se tak snaží zabránit ne-
hodám, které hrozí při volném pobíhání psů 
po ulicích, ať už v automobilovém provozu 
nebo vůči ostatním kolemjdoucím, kdy se 
i jinak klidný a vychovaný pes může chovat 
nepředvídatelně. Městská policie Litvínov, 
která díky smlouvě s městem Horní Jiřetín 
provádí kontroly i na území našeho města, tak 
prozatím neukázněné pejskaře pouze napo-
míná a informuje o nově schválené vyhlášce. 

Nicméně, podle informací od strážníků 

Vyhláška o volném pohybu psů
hrozí za nerespektování tohoto předpisu ma-
jiteli psa až tisícikorunová pokuta (Pozn. 
red.: Osobní zkušenost s dozorem strážní-
ků nad pejskaři má za sebou i náš redaktor 
Marek Moudrý.). Nejde v tomto případě tak 
moc o finanční postih, jako o bezpečí pro va-
šeho psa. Nikdy nevíte, kdy vám vběhne za 
prchající kočkou pod kolemjedoucí vozidlo. 
Respektujte proto vyhrazené prostory pro 
volný pohyb psů, jejichž seznam nalezne-
te na každé informační tabuli nebo zjistíte 
kontaktováním MěÚ Horní Jiřetín.

Marek Moudrý

Oslavy dvacátého výročí zámku Jezeří
Dvacet let už zdi a zahrady zámku Jezeří 
lákají návštěvníky na nejrůznější aktivity. 
Ať už je to samotný romantický pohled na 
stavbu zámku, jeho historie nebo v poslední 
době čím dál víc úspěšnější akce, dopro-
vodný program oslav tohoto významného 
jubilea spojil všechny tyto možné důvody 
v jeden nepřehlédnutelný celek. A ten, kdo 
se oslav zúčastnil, ví, že se rozhodně bylo na 
co koukat! Poslední čarodějnický dubnový 
večer svými písněmi tematicky rozproudila 
skupina Carpatia Castle. Svou hudbou a do-
bovými kostýmy tak mohla nabídnout nejen 
co pro uši, ale také co pro oči. Ten, komu 
přece jen na pohled nestačily syté barvy 
kostýmů, mohl se pokochat fotografickou 
výstavou věnující se historii zámku a jeho 
plynutí s časem. Výstava se konala uvnitř, 
a tak byla její součástí také samostatná 
prohlídka zámeckých prostor. Kastelánka 
Hana Krejčová v zahradách oslavila výročí 
po svém a jako bývalá operní zpěvačka se 

po konci vystoupení skupiny Carpatia Ca-
stle chopila mikrofonu s písní z muzikálu 
Bídníci. Následovalo taneční vystoupení 
skupiny Los Gatos a prostor pro odpově-
di na nejčastější dotazy spojené s počátky 
znovuotevření zámku. Přípitek, zakrojení 
dortu i gratulace ze všech stran daly večeru 
onu finální oslavnou atmosféru. Úplné finále 
ale samozřejmě přišlo až s hlavním bodem 
programu, a to s videoprojekcí (a následným 
nasvícením) na zdech naší významné domi-
nanty. Stěny zámku Jezeří tak znovu ožily 
a roztančily se pod taktovkou nejslavnějších 
skladatelů a osobností z historie, které mu 
jsou důvěrně známy. Johann Wolfgang von 
Goethe, Ludwig van Beethoven, panovníci 
z rodu Lobkowiczů a mnozí další tak připo-
mněli divákům, jak důležité to dvacetileté 
výročí od znovuotevření vlastně je. Taková 
byla náplň programu akce nesoucí název: 
,,…Jako fénix z popela…“

Radek Vrábel

První spolupráce města Horní Jiřetín 
s litvínovským fotoklubem 11.11 přinesla 
do kulturního domu výstavu s názvem 
Okamžiky. Na chodbě našeho stánku 
kultury fotografie zůstanou do září. 

Foto: Pavel Šafář

Ivo Šmoldas na návštěvě v Horním Jiřetíně. 
Dorazil i se svým pořadem Úsměvy. Pod-
večer plný humoru doplnil i Pepa Štross se 
svými písněmi. 

Foto: Jiří Beneš 

Autorský výlet na zámek Jezeří tradičně 
přinesl pohodovou atmosféru a příběhy 
o tajemných bytostech Krušných hor.

Foto: Jiří Beneš

ZVEME!
Den matek 

20. 5 / 17 hodin / KULTURNÍ DŮM

Život na zámku
21. 5. / 10 hodin / ZÁMEK JEZEŘÍ

Slavnostní zahájení sezony zámku Jezeří opět nabídne  
procházku oživlou historií.

Putování za vílou Maribylou
21. 5. / 8.30 / START RESTAURACE POD LESEM

Oblíbené pohádkové putování, které chystá Turistický oddíl  
TJ Baník Dolní Jiřetín.
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