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Slovo starosty
V rámci dlouhodobé snahy o zlepšení vzhle-
du našeho města budeme ve vybraných úse-
cích komunikací osazovat do krajnic silniční 
obrubníky a plochy za nimi následně osívat 
trávou a případně osazovat keři či nízký-
mi stromky. Začínat budeme na příjezdu 
do Horního Jiřetína od Mostu. Nejde však 
jen o zpříjemnění estetického vjemu, ale 
rovněž o snížení prašnosti a zjednodušení 
údržby. 

V závěru měsíce června bude zkušeb-
ně otevřeno nové infocentrum v nedávno 
zrekonstruované budově čp. 49. Infocentra 
se dnes vyskytují nejen ve větších městech 
nebo tradičních turistických destinacích, ale 
stále častěji také v oblastech, které se dosud 
v turistickém ruchu nijak významně neuplat-
ňovaly. Není pochyb, že u nás máme ná-

vštěvníkům co ukazovat a čím se pochlubit. 
Nové infocentrum může být významným 
příspěvkem k využití turistického potenciálu 
našeho okolí, ale bude samozřejmě připra-
veno poskytovat informační servis i našim 
občanům. Vždyť ani řada místních dosud 
mnohdy netuší, jaké krásy se nacházejí třeba 
jen pár kilometrů či několik stovek metrů od 
jejich vlastního bydliště. 

Již delší dobu probíhá diskuze mezi ve-
dením města a Sportovním klubem Černice 
o převzetí hřiště v blízkosti černické restau-
race do majetku města za účelem investová-
ní do opravy hřiště. Umělý povrch je dnes 
v havarijním stavu. Pokud zastupitelé od-
souhlasí převod pozemku na město, věřím, 
že bude v krátké době zpracována jedno-
duchá dokumentace a následně proběhne 
i obnova hřiště, čímž bude zajištěno jeho 
bezpečné a příjemné využívání. 

Město také letos, stejně jako vloni, po-
řádá prázdninové zájezdy pro děti a jejich 
rodičovský doprovod. Prozatím jsou plá-
novány dva výlety, po jednom v každém 
prázdninovém měsíci. Více se o nich mů-
žete dozvědět na webových stránkách měs-
ta. Vzhledem k velkému zájmu o zájezd do 
Lipska pravděpodobně přidáme ještě jeden 
termín, o němž bychom vás s dostatečným 
předstihem informovali. O případném dal-
ším zájezdu mohou děti a jejich rodiče roz-
hodnout sami zasláním návrhu na e-mail 
kultura@hornijiretin.cz. 

Vážení spoluobčané, nejen našim dětem, 
ale i vám všem bych rád popřál krásné léto, 
příjemně prožité prázdniny a plno neza-
pomenutelných zážitků z dovolené nebo 
z výletů. 

Vladimír Buřt

Milí čtenáři, 
ještě před prázdninami, které si 
berou i městské listy, přinášíme 
letní balík informací z Černic 

a Horního Jiřetína. Doufáme, 
že vám městské listy ještě více 
zpříjemní prosluněná odpoledne! 
Přejeme vám příjemné čtení 

a mnoho odpočinkových letních 
dnů! Na shledanou v září! 

Redakce
Foto: Jiří Beneš



MĚSTSKÉ SLAVNOSTI 
A POUŤ – HLAVNÍ 

PROGRAM 
Hlavní poutní mše svatá 

12. 8. / 11:00
KOSTEL NANEBEVZETÍ 

PANNY MARIE 
HORNÍ JIŘETÍN

12. 8. / 10:00
PŘED KULTURNÍM DOMEM 

V HORNÍM JIŘETÍNĚ

kejklířské a žonglérské výstupy, 
pěší klání o kopí sv. Jiří  

(14:00, před kulturním domem), 
legendy o sv. Jiřím,  

středověká kuchyně,  
výroba papíru,  

výtvarná dílnička pro děti,  
MAXIM TURBULENC  

(15:00)
 

17:00_KONCERTY
ARRHYTHMIA, 
DĚDA MLÁDEK  

ILLEGAL BAND (19:00),  
WAN MEN SONK,  
DEVIANT BAND,  

DEFINITIVNÍ ENTENTÝK

 U CHOVATELŮ 

14:00 / DECHOVKOVÁ KAPELA
20:00 / RETROPARTY  

S PŘEDSEDOU LUKESLEM 

HOSTINEC U JEZEŘÍ  
V ČERNICÍCH 

19:00 / Žádná sláva a Bobové

zdroje fotek:
www.maximturbulenc.cz
www.dedamladek.cz
www.arrhythmia.cz
www.ententyk.cz

13. 8. 2017
MĚSTSKÉ SLAVNOSTI – SETKÁNÍ PAMĚTNÍKŮ 

13. 8. / 13:00 / PŘED KULTURNÍM DOMEM V HORNÍM JIŘETÍNĚ

Fotografická výstava, komentované prohlídky,  
dechovková kapela, písničkář Pepa Štross

Na setkání srdečně zveme rodáky z Horního Jiřetína, Černic  
a všech zaniklých obcí z okolí, pamětníky  

a samozřejmě současné obyvatele Horního Jiřetína a Černic



Horní Jiřetín a Černice od ledna do června 2017



Sport
Jarní část je za námi, a tak můžeme rekapi-
tulovat letošní úspěchy a neúspěchy našich 
borců v celé sezóně. Rekapitulace to však 
nebude nijak veselá. Největší zklamání ur-
čitě představuje výsledek A-týmu, který bo-
hužel po neúspěšné sezóně končí v krajském 
přeboru dospělých, když se ziskem pouhých 
26 bodů skončil na předposledním místě ta-
bulky. Sestupuje tak do nižší soutěže, kterou 
je 1.A třída dospělých.

B-tým dohrál sezónu v relativním klidu 
a umístil se na 6. místě se ziskem 44 bodů. 
Šest bodů zisku v posledních třech kolech 
soutěže zvedlo určitě náladu v mužstvu 
a snad ji nezkazilo ani závěrečné utkání na 
hřišti lídra soutěže Jirkova, které však bo-
hužel body nepřineslo.

Naši dorostenci nesehráli špatnou sezó-
nu. Naopak po celou dobu atakovali nejvyšší 
příčky soutěže. Dva poslední zápasy se ale 
našim fotbalovým dorostencům nepovedly. 
Dvě prohry a nula bodů tak nakonec zname-
nají třetí místo za Údlicemi a Žatcem. 

Také na třetím místě, avšak od konce, 
se umístil i celek našich starších žáků. Klu-
kům se v sezóně moc nedařilo. V posled-
ních třech zápasech sezóny si však alespoň 
vylepšili reputaci dvěma přesvědčivými 
vítězstvími a jednou těsnou prohrou. Pře-
devším „vykoupání“ Jirkova na našem hřišti 
v poměru 15:3 v posledním domácím zápase 
stojí za zmínku.

Sdružený okresní přebor přípravek pro 
naše nejmladší borce nedopadl také nejlépe. 
V této věkové kategorii nejsou dvojciferné 
výsledky zas tak výjimečné a bohužel trp-
kost takových porážek zakusili i Hornoji-
řetínští. Dohrávané utkání 12. kola, které 
uzavíralo soutěž, prohrály naše nejmladší 
naděje 1:19. Body si tak zaslouženě odvezli 
nejmenší fotbalisté FK Kadaň.

Závěrem snad již popřeji za redakci 
městských listů všem našim fotbalistům 
hodně štěstí do nové sezóny. Nenechte se 
srazit neúspěchy a držíme palce zase od 
nové sezóny. Marek Moudrý 

Fotbalová sezóna neskončila šťastně

V sobotu 17. 6. 2017 proběhla ve sportovní 
hale na Meziboří závěrečná akademie oddílu 
moderní gymnastiky TJ Sokol Horní Jiřetín, 
která je každoročně pořádána k ukončení 
jarní závodní sezóny. Rodiče a diváci mohli 
vidět nejúspěšnější závodnice, které ukáza-
ly své sestavy. Dále byli k vidění taneční 
vystoupení jednotlivých skupin a sestavy 
dvojic a trojic. 

Oddíl Moderní gymnastiky získal na 16 
závodech- 21x 1. místo, 22x 2. místo a 18x 
3. místo. Na MČR dokázala naše závodnice 
vybojovat 3. místo. Na tanečních soutěžích 
vyhrály děvčata 2x zlato, jednou stříbro a jed-

Závěrečná akademie gymnastek
nou bronz. Ze soutěže dvojic a trojic si závod-
nice přivezly 1. místo- 3x, 2. místo- 2x a 3. 
místo- 1x. Pochlubit se můžeme dvěmi pře-
bornicemi Severočeské oblasti a 5 závodnic 
reprezentovalo náš oddíl na MČR. Celkem 
tedy máme na kontě 72 medailí. Ke konci 
června registruje náš oddíl 64 gymnastek. 

Přes léto nás čekají dvě soustřední, kde 
děvčata nacvičují nové sestavy a připravují 
společné skladby. 

Přeji všem gymnastkám krásné a poho-
dové léto. 

Renáta Smoláková, předsedkyně oddílu
Foto: Renáta Smoláková

Taneční skupina Los Gatos přijela začátkem 
června z taneční soutěže MISS KOLEKTIV 
se druhým a třetím místem. „Moc bych 
chtěla tanečnicím poděkovat. Jsem na ně 
pyšná,“ okomentovala za Los Gatos Věra 
Dobiášová. (bas) 

Foto: Věra Dobiášová

Město přivítalo nové občánky. Tradiční 
vítání se odehrálo v obřadní síni městské-

ho úřadu.
Foto: Jiří Beneš



Velitel JSDH František Smolák  
o činnosti hasičů od ledna do června 2017…
Co se týká požárů, tak to zatím náročné 
moc nebylo. V zimním období jsme byli 
na několika požárech komínů v rodinných 
domech. Zatím největší zásah byl na požá-
ru skládky odpadů Celiu a požáru travního 
porostu na místní plantáži. Několikrát jsme 
byli likvidovat nebezpečný hmyz. Letos 
jsme také pomáhali s úklidem a odstraňo-
váním spadlých stromů po vichřici. Dále 
jsme se zúčastňovali všech akcí města, jako 
jsou Truck Trial Show, masopustní průvod, 
stavění máje, dětské dny, branný závod ZŠ 
a MŠ Horní Jiřetín… Jednotka se také zú-
častnila velkého prověřovacího cvičení při 
vyhledávání a záchraně zraněných osob ve 
štole u zámku Jezeří. 

 3. 5. příprava tratě pro show TRUCK 
TRIAL

 4. 5. čištění placu u sběrného dvora 
(TRUCK TRIAL) 

 8. 5. zajištění bezpečnosti a pořadatelská 
činnost na TRUCK TRIAL SHOW 

 20. 5. asistence při závodech v požár-
ním sportu na hřišti v Horním Ji-
řetíně 

 28. 5. asistence při pořádání závodů do 
vrchu Triola Cup / Janov – Křižatky

 2. 6. ukázka hasičské techniky v místní 
mateřské školce

 3. 6. spolupořádání dětského dne v Čer-
nicích 

 18. 6. čištění koupaliště 
 18. 6. prověřovací cvičení ve spolupráci 

s HZS Litvínov, záchrana zraněných 
osob

 22. 6. účast na branném závodu ZŠ 
a MŠ Horní Jiřetín 

Vojtěch Antalecz, mladý hasič a rybář 
Jaký byl letos zatím váš nejlepší úlovek? 
Nejlépe jsem si zachytal na jaře, kdy 

jsem za dopoledne vytáhl 28 ryb. Největší 
úlovek byl kapr (54 cm). 

Chodíte na ryby i pro klid? 
I kvůli klidu. Hlavně to je jeden z mých 

největších koníčků. Rybaření a všechno ko-
lem mám moc rád. 

Podnikáte i nějaké výlety za rybami? 
Ano. I s dalšími rybáři jezdíme na víkend 

za rybařením, letos jsme byli už dvakrát 
a měli jsme celkem úspěch. (bas)

Náš tip – 
aplikace Záchranka 

Léto je v plném prou-
du a je to doba, která 
přináší spoustu pří-
ležitostí ke sportu, 
stanování, táboření 

a vůbec. Přes všechny pozitiva tako-
vých aktivit se ale občas může při-
hodit i něco neočekávaného a člověk 
se může velmi lehce zranit. Když se 
navíc nachází v nepřístupném terénu 
třeba v lese a potřebuje okamžitou 
pomoc, všechen promarněný čas je 
časem nežádoucím. 

Aplikace Záchranka je propojená 
s dispečinkem české záchranné služby 
a při její aktivaci pouhým tři vteřiny 
trvajícím dotykem odešle záchranné 
službě přesnou polohu zraněného, 
předem vyplněné doplňující informace 
k jeho zdravotnímu stavu a současně 
vytáčí klasickou linku 155. Zraněný 
člověk a dispečink záchranné služby 
tak předchází plýtvání tolik drahocen-
ného času. 

Aplikace dále obsahuje mapu s nej-
bližšími pohotovostmi a také poměr-
ně rozsáhlé interaktivní postupy první 
pomoci v případě bezvědomí, dušení, 
krvácení, popálení, při vážných úra-
zech a dalších závažných zraněních. 

Aplikaci lze stáhnout pro jakýko-
liv smartphone s operačním systémem 
iOS, Windows a Android. 

Záchranka získala rovněž několik 
prestižních ocenění a požehnal ji sám 
kardinál Dominik Duka. 

Mějte krásné a bezpečné léto. 
Radek Vrábel



ZŠ a MŠ Horní Jiřetín
Malá pevnost Terezín
Žáci 8. a 9. třídy ze Základní školy v Horním 
Jiřetíně si ve středu 14. června na exkurzi 
do Malé pevnosti Terezín přiblížili témata 
probíraná v průběhu školního roku. Vrátili 
jsme se k Prusko-Rakouským válkám, 
k Marii Terezii a Josefovi II. a nezapomněli 
jsme na období první světové války. Nejsil-
nější dojmy v nás ale zanechala návštěva míst 
přímo spojených s historií druhé světové vál-
ky. Připomněli jsme si obsazení nacistickým 
Německem, československý odboj a ukrutné 
zacházení s politickými a židovskými vězni. 

Cestou domů jsme nalezli krátké odrea-
gování v zámeckém parku v Libochovicích.

Jaroslav Čejka

Windpark Feldheim s Greenpeace
Ke konci května se v Základní škole v Hor-
ním Jiřetíně rozjížděl projekt Výzva pro Ji-
řetín a společnost Greenpeace nás pozvala 
do obce Feldheim v sousedním Německu. 
Deset zástupců z řad žáků mělo možnost 
seznámit se s nejnovějšími technologiemi 
výroby energie z obnovitelných zdrojů. 
Ve Windparku jsme se nejprve seznámili 
s vizí místních obyvatel, kteří už nechtěli 
být odkázáni na uhlí a pak nám představili 
jednotlivé části jejich projektu. 

Naši žáci poznali různé způsoby výroby 
elektrické energie, jejich výhody i jejich 
úskalí. Po zajímavé přednášce jsme si pro-
hlédli hlavici větrné elektrárny na dvoře 
vzdělávacího centra a do jedné z nich jsme 
se zajeli podívat. 

Těšíme se na další spolupráci s Greenpea-
ce a na úspěšné završení společného projek-
tu, který umožní škole využívat obnovitelné 
zdroje elektřiny i tepla. Jaroslav Čejka

7. ROČNÍK SOUTĚŽE  
MLADÝ ZÁCHRANÁŘ 2017
Ve středu 31. 5. 2017 pro nás ke škole při-
jel autobus, který nás dovezl do Mostu do 
prostoru sportovního areálu Benedikt, kde se 
uskutečnila soutěž Mladý záchranář. Soutěž 
byla určena pro žáky 7. ročníku. Žáci utvořili 
družstvo 2 dívky a 2 chlapci. Soutěžní disci-
plíny byly: zdravotní první pomoc, požární 
ochrana, prostředky individuální ochrany, 
evakuace, dopravně – bezpečnostní proble-
matika, komunikace s operačním střediskem 
IZS, topografie – slepá mapa, určení vzdále-
nosti, fyzická zdatnost / cyklistická zručnost 
a odborný test. Na každém stanoviště měli 
žáci časový limit 10 min. Zvládli soutěž úžas-
ně, počasí bylo také příjemné a ještě jsme vi-
děli ukázku Městské Policie s psovody. Žáci 
naší školy se umístili na krásném 8. místě 
ze 13-ti družstev a dostaly tašky s pěknými 
cenami. Dopoledne se nám všem moc líbilo, 
pořadatelé pro nás měli připravenou i sva-
činu, pitný režim a ještě teplou gulášovku.

OCHUTNÁVKOVÝ KOŠ
Ve středu 7. 6. 2017 se děti ze školní družiny 
v Horním Jiřetíně zapojily do dlouhodobého 
projektu Ovoce do škol – doprovodné opat-
ření – ochutnávkový koš. Pro některé děti 
to nebyla novinka. Ochutnávkové koše plné 
ovoce a zeleniny poznaly již v loňském roce 
a hodně druhů plodů jim už nebyly nezná-
mé. Největší zájem byl o granátové jablko, 
mochyně, ananas různé druhy melounů, 
salátů, limetku, a další. Tentokrát se dozvě-
děly, jak ovoce a zeleninu čistíme, zpracová-
váme a co dobrého si můžeme z toho všeho 
vyrobit. Děti nejen ochutnávaly, ale zahrály 
si i hru „Kompot,“ nebo „Pějme píseň do-
kola“, kde musely vymyslet písničku s něja-
kým ovocem nebo zeleninou. Druhý den si 
některé druhy namalovaly a vypracovávaly 
pracovní listy týkající se zdravé výživy.

Velký dík patří p. kuchařkám ze ŠJ, které 
nám s ochutnávkovým košem pomáhají.

Akce se zúčastnilo celkem 40 žáků
za ŠD Irma Vaňková

Děti ze ŽŠ Horní Jiřetín 
v Chorvatsku  
Ve dnech 26. – 4. 6. 2017 jsme strávili veli-
ce pěkný čas s žáky ze Základní školy Hora 
Svaté Kateřiny na ozdravném pobytu v Chor-
vatsku v městečku Sv. Filip I Jakov. Všichni 
jsme cestou byli přejedeni řízky z domova 
a po příjezdu na hotel jsme opět jako první 
jídlo dostali nečekaně řízek s rýžovým salá-
tem. Každý den jsme trávili čas na pláži a vě-
novali se koupání a lovení mořských plodů. 
Večer jsme vyráželi na pěší výlety do Bio-
gradu a do Sv. Filipa, kde jsme nakupovali 
drobnosti a dárky pro své nejbližší. Výborná 
zmrzlina byla naším denním rituálem. Také 
jsme byli rozděleni p. učitelkami do družstev 
a pracovali jsme na různých úkolech, např. 
tvoření mořských živočichů, vědomostní kví-
zy o Chorvatsku atd. Za každou výhru jsme 
pak dostali sladkou odměnu. Pokud jsme ne-
šli na pěší výlet, vydali jsme si přeměřit síly 
ve sportovních a míčových hrách na místním 
hřišti u pláže nedaleko od hotelu. Náš pobyt 
jsme zakončili tím nejhezčím a nejzajíma-
vějším výletem lodí na menší chorvatský 
ostrov, kde jsme vylezli k místní rotundě, 
odkud byl nádherný výhled na moře a okolí. 
Poté jsme se zaslouženě vykoupali v krásném 
zálivu a čirém moři. Při cestě zpět lodí nás 
pronásledovali rackové. Co se týče místní 
kuchyně, jídlo bylo výborné a vždy dostatek. 
Děkujeme paní ředitelce Kláře Křivánkové, 
zástupkyni ředitelky Zuzaně Balážové a paní 
učitelce Jiřině Mikové, které se o nás po celý 
pobyt staraly. Tento pobyt hodnotíme jako 
velmi povedený.
Redaktorský tým ve složení: Lenka  Šeflová, 

Anna Vandírková a Petr Význer.

Den dětí v MŠ Horní Jiřetín
1.6. 2017 slavily děti z MŠ v Horním Jiřetí-
ně svůj svátek na školní zahradě vyzdobené 
barevnými fáborky a míčky. Dětem k svát-
ku přišli popřát strážníci Městské policie 
v Litvínově se svými psími pomocníky. 
Dětem předvedli, co psi všechno zvlád-
nou. Poté následovalo zábavné plnění úko-
lů. Děti prolézaly obručí i tunelem, házely 
na cíl molitanové míčky, zkoušely chůzi na 
chůdách a další zajímavé činnosti. Za své 
snažení dostaly balíček se sladkostmi. Na 
závěr celého zábavného dopoledne si moh-
ly prohlédnout  hasičský vůz a vybavení 
hasičů. Děti se vydováděly, užily si legraci 
i zábavu. 

Za MŠ Jitka Laliková

Tři otázky pro ředitelku ZŠ a MŠ 
Horní Jiřetín Kláru Křivánkovou

Jaký byl pro vás školní rok 2016/2017?
Školní rok bezpochyby velmi rychle 

utekl, za což vděčíme tomu, že jsme se ani 
chvíli nenudili. Kromě hlavní činnosti vzdě-
lávání a výchovy jsme se snažili zapojit žáky 
i sebe do nejrůznějších aktivit. Pro většinu 
zúčastněných byl od předchozích let jistě 
odlišný, rozmanitý, hektický, nicméně toto 
vnímám velmi pozitivně. Podařilo se nám 
uskutečnit řadu plánovaných aktivit, dobře 
dopadla komplexní činnost České školní in-
spekce, uskutečnili jsme řadu projektových 
dnů, které se těší zájmu a oblibě u žáků. 
Zrealizovali jsme ozdravný pobyt v Chor-
vatsku, pro 9. třídu vodácký výcvik a školy 
v přírodě se zúčastnilo bezmála 80% žáků. 

Jaké má škola plány v dalším školním 
roce?  

V následujícím školním roce budeme 
především navazovat na letošní školní rok. 
Věříme, že ještě během prázdnin dojde s 
podporou zřizovatele k výměně uhelného 
kotle v horní budově za tepelná čerpadla, 
která by díky výzvě (podpořit můžete na 
www.vyzvaprojiretin.cz) mohla být do-
plněna i o fotovoltaické panely. Rádi by-
chom také dokončili kompletní rekonstrukci 
skleníku a částečné oplocení pozemku. U 
spodní budovy (MŠ, Š D, ŠJ) je taktéž nut-
ná výměna oplocení zahrady a dále nová 
přístupová cesta na zahradu MŠ, která je 
v nevyhovujícím stavu. Místnost původně 
zřízená za účelem vybudování bufetu bude 
proměněna v relaxační hernu pro žáky 1. 
stupně. Pokud se nám vše podaří, rádi by-
chom začali s modernizací školní dílny. V 
případě schválení projektu IROP by nás če-
kala rozsáhlá rekonstrukce půdních prostor. 
Doufáme, že se nám během následujícího 
školního roku podaří splnit co nejvíce plánů 
a škola bude místem, do kterého se bude 
každý těšit.



EXKURZE DO DRÁŽĎAN
Poprvé se žáci z osmé a deváté třídy ze 
Základní školy Horní Jiřetín vydali na ex-
kurzi do německých Drážďan. Na cestu 
jsme vyrazili 6.6. v osm hodin ráno, cestou 
jsme si prohlédli krásy Krušných hor a za 
hodinku a půl jsme vystupovali z autobusu 
přímo v centru „Dresden“. Nejprve nás če-
kala procházka starým městem, výkladu se 
ujal učitel Marek Moudrý, žáci vyplňovali 
pracovní listy a na závěr dne jsme dorazili 
do městského parku, jehož součástí je také 
zoologická zahrada. Ve stínu stromů v parku 
jsme si dopřáli malou přestávku na občerst-
vení a v půl druhé jsme již procházeli bránou 
ZOO. Přesně ve tři hodiny jsme pak opět 
nasedali do autobusu a zamířili zpět domů. 

Návštěva dětí ze ŠD z Horního Jiřetína v GVU Most
Ve středu 14.6. 2017 děti ze ŠD v Horním 
Jiřetíně využily pozvání p. Šváchové z GVU 
v Mostě malovat přímo v prostorách galerie, 
kde právě probíhá výstava děl malíře Mi-
chala Matzenauera, který zanedlouho oslaví 
70. narozeniny. Nejen, že měly možnost si 
výstavu prohlédnout, ale mohly si vybrat je-
den z obrazů a pokusit se o jeho namalování. 

17 výtvarníků z 1.-3.třídy se opravdu 

snažilo. Malovalo se progressy, pastelka-
mi nebo voskovkami a za necelé 2 hodi-
ny vznikly pěkné výtvarné napodobeniny. 
Všechny obrázky budou zařazeny do sou-
těže, která bude vyhodnocena 30.6.2017. 
Doufejme, že se obrázky budou líbit 
i  porotě a v soutěži se umístí na předních 
místech.

Za ŠD Irma Vaňková

Foto:  
Jiří Beneš



Kam na výlet?
Samozřejmě bychom vás pozvali na zá-
mek Jezeří, který máme nejblíže. Níže na-
jdete ale také další tipy na výlety v našem 
blízkém okolí. 

MOST
Hrad Hněvín 
Původně královský hrad z dob Václava 
I. hostil dva proslulé alchymisty, Edwar-
da Kelleyho a Marka Mamugnyho. Hrad 
byl po třicetileté válce na žádost měšťanů 
zbořen a koncem 19. století byla zřícenina 
upravena. 

Dnes máte možnost na hradě navštívit 
vyhlídkovou věž (otevřenou denně až do 
září 2017) s unikátním pohledem na České 
středohoří nebo hvězdárnu, která je veřej-
nosti otevřená každou neděli. 

Planetárium 
Významná dominanta města Mostu, nachá-
zející se ve středu města, je pro veřejnost 
otevřená každou první neděli v měsíci – nej-
bližší promítání je pak 2. července 2017, je 
nutné si na ně ale udělat rezervaci.

Vinný sklep v Chrámcích 
Rozsáhlé vinice v Českém středohoří zažily 
svou největší slávu za vlády Karla IV. Víno 
z této oblasti putovalo také do Saska a jeho 
výroba byla násilně přerušena třicetiletou 
válkou.

Obec Chrámce se ale v šedesátých le-
tech minulého století rozhodla zaniklou 
tradici obnovit a začala tak znovu pěstovat 
vinnou révu. V současné době v nich zrají 
červená a růžová vína odrůd Zweigeltrebe, 
Svatovavřinecké a Rulandské modré. Víno 
dále putuje do pravoslavných obcí v Če-
chách i na Slovensku a jeho kvalita je od-
borníky velice ceněna. 

Do vinného sklípku je možné si domlu-
vit exkurzi spolu s degustací a odborným 
výkladem o zrání vín. Veškeré informace 
naleznete na internetových stránkách www.
ceske-vinarstvi.cz.

Další významná místa: 
 ● OBLASTNÍ MUZEUM V MOSTĚ 
 ● DĚKANSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY 
MARIE

OSEK
Cisterciácký klášter 
Byl založený v roce 1196 komorníkem krále 
Přemysla I. Otakara jménem Slavko. Velká 
část dějin města se točí právě kolem toho-
to kláštera, který byl během let několikrát 
vypleněn a vypálen. Například tábority bě-
hem husitských válek. Následně byl klášter 
vydrancován Švédy během třicetileté války 

a potom byl opraven a barokně přestavěn 
italským stavitelem Ottaviem Broggiem. 
Naposledy vydrancován byl v roce 1759 
Prusy během sedmileté války. Přes všech-
ny tyto nepřízně doby se románský klášter 
dochoval a byla k němu přistavěna gotická 
kapitulní síň a konvent s křížovou chodbou. 

Na oseckém náměstí stojí barokní 
domy, jejichž autorem je podle všeho snad 
také Broggio. U kláštera začíná i naučná 
stezka Přírodou a dějinami Oseka, kte-
rá mimo jiné vede i přes zříceninu hradu 
 Rýzmburku. 

Stavbu původního královského hradu 
řídil v polovině třináctého století místní 
šlechtic Boreš z rodu Hrabišců, a než byl 
hrad postaven, Boreš jej získal do vlastnic-
tví. Dnešní zřícenina je jednou z největších 
v regionu a obklopují ji také tři řady hradeb.

Na úpatí hradního kopce pak můžete 
vidět přírodní památku Vrása – svislou 
stěnu s ležatým zvrásněním. 

Pivovar Ossegg 
I osecké pivovarnictví je úzce spojeno 
s cisterciáckým klášterem. První pochval-
ná zmínka o pivovaru pochází z roku 1645. 
Během barokní přestavby byl přesunut do 
současných prostor hospodářského dvora 
kláštera a jeho barokní historie se začala psát 
v roce 1701. 

Jeho existence zůstala neohrožena až do 
roku 1946, kdy byl pivovar kvůli pováleč-
ným událostem uzavřen. 

Jeho provoz byl po bezmála sedmdesá-
ti letech obnoven a dnes můžete pivovar 
i osobně navštívit po domluvě s provozova-
teli. Pro více informací navštivte internetové 
stránky www.osseg.cz. 

BÍLINA
Vrch Bořeň 
Má nadmořskou výšku 539 metrů a bezpo-
chyby je jednou z dominant města Bíliny. 
Svým tvarem je Bořeň zcela unikátní a záro-
veň je odborníky považován za největší zněl-
cové těleso v Evropě a také za nejskalnatější 
samostatně stojící vrch v České republice. 
Vrch vznikl sopečnou činností a jeho stáří 
se odhaduje na 33 až 35 milionů let. 

Lázně Bílinská kyselka 
Lázeňství se městu Bílina přiznává už 
v šestnáctém století a jeho největší rozmach 
se připisuje právě Lobkovicům, kteří panství 
vlastnili. Léčebné účinky minerální vody 
potvrdil geolog a balneolog Franz Ambroz 
Reuss. 

V letech 1810–1813 zavítal do Bíliny 
známý autor J. W. Goethe a v roce 1812 
také společně s Ludwigem van Beetho-
venem. Ve čtyřicátých letech pak i Karel 
Havlíček Borovský a v roce 1855 byl ve 
městě vybudován rozsáhlý lázeňský park. 

Lázeňské budovy a zřídelní závod, které je 
možné dodnes spatřit, jsou postaveny v no-
vorenesančním stylu a jsou dílem architekta 
Sablicka z let 1875–1900. 

Bílinská kyselka se dnes rozváží do ce-
lého světa a k léčbě se využívá například 
v nedalekých Teplicích. Provoz v lázních 
byl v devadesátých letech minulého století 
zastaven, nicméně lázeňský park je volně 
přístupný veřejnosti a v areálu se nachází 
letní kino, minigolf nebo slavná lesní ka-
várna Kafáč. 

NOVÁ VES V HORÁCH
Muzeum tradiční výroby hraček 
Historie obce je podobná všem krušno-
horským oblastem, totiž je spjatá s těžbou 
nerostů. Nicméně, po úpadku těžby hledali 
místní obyvatelé jiný druh obživy a začali 
vyrábět hračky. V oblasti Krušných hor ale 
taková tradice není překvapením, v nepříliš 
vzdáleném německém městě Seiffen se 
hračky vyrábí tradičně rovněž a jejich kva-
lita je známá po celém Německu. 

Osobní návštěvu muzea tradiční výro-
by hraček je nejjednodušší si sjednat tele-
fonicky přímo s obecním úřadem v Nové 
Vsi v Horách. Obcí procházejí cyklotrasy 
a Krušnohorská magistrála. 

Rozhledna Jeřabina u Litvínova 
Stejnojmenná rozhledna stojí pod kopcem 
Jeřabina v nadmořské výšce 767 metrů. 
Dnešní stavba je původním základem roz-
hledny z roku 1884, kterou zde postavil ně-
mecký turistický spolek. Původní rozhledna 
se kvůli nepříznivým klimatickým podmín-
kám a řadění vandalů zčásti zřítila. 

Byla obnovena v roce 1929 a poslední 
opravu zažila rozhledna v roce 2009, kdy 
byla znovu otevřena veřejnosti. 

Do blízkosti stavby se dá dojet autem. 
Pěší cesta z Litvínova vede po červené tu-
ristické značce.

Rozhledna nabízí výhled na okolní 
krušnohorské vrcholy, chemičku v Záluží 
a město Most. Vidět lze také vrcholy Čes-
kého středohoří, například s Milešovkou. 

Radek Vrábel



Kam na výlet za hranice
Vyrazit na výlet samozřejmě nemusíte pouze 
po české straně Krušnohoří. Navštívit mů-
žete i turistické cíle v blízkém Sasku. Ne-
zapomeňte si s sebou přibalit na cestu pár 
eur a také platný cestovní doklad (občanský 
průkaz nebo cestovní pas).

Seiffen (15 km)
Toto menší město leží nedaleko hraniční-
ho přechodu Nová Ves v Horách. Navštívit 
zde můžete muzeum krušnohorských dře-
věných hraček, výrobny dřevěných figurek 
nebo třeba přírodní amfiteátr. Seiffen láká 
své návštěvníky především v zimní sezóně, 
ale své kouzlo má i v létě. Do programu ná-
vštěvy Seiffenu můžete zapojit také výhled 
z nedalekého Schwartenberku, tedy horské 
boudy s rozhlednou. Symbolem Seiffenu je 
však jeho evangelický kostel, který je vol-
ně přístupný. Děti, a jistě nejen ony, ocení 
zdejší letní bobovou dráhu a zájemci o his-
torii určitě nepohrdnou návštěvou skanzenu 
Freilichtmuseum, kde se seznámí s historií 
Krušných hor a jejich obyvatel.

Seiffen, místní kostel

Olbernhau (20 km)
Toto staré hornické město tvoří jakési po-
kračování horské vsi Brandov. K překročení 
či přejetí hranic můžete využít také zdejší 
hraniční přechod (pro pěší, cyklisty a auto-
mobily do 3,5 t). V Olbernhau můžete na-
vštívit skanzen zpracování nerostů a rud – 
Saigerhütte. Jeho areál se nachází prakticky 
přímo u hranic. Na vaši návštěvu zde čeká 
i muzeum nebo kostel. Na večer pak můžete 
naplánovat pohodové posezení u bowlin-
gu, který nemůžete minout, pokud použijete 
hraniční přechod Brandov–Olbernhau. Na-
chází se totiž bezprostředně u něj.

Skanzen Saigerhütte

Vodní nádrž  
Rauschenbach (25 km)
Tato vodní nádrž se nachází na dohled od 
sesterské nádrže Fláje. Můžete zde zaparko-
vat auto přímo vedle hráze, přejít po hrázní 
cestě a směrem do vsi Cämmerswalde na-
vštívit např. venkovní muzeum letadel nebo 
tzv. lesní dětské hřiště. Jako stvořené pro 
procházky pak působí zdejší lesy. Ideální 
cíl odpoledního výletu.

Přehradní nádrž Rauschenbach

Oederan (50 km)
Městečko Oederan by asi nebylo ničím až 
tak zajímavé, kdyby se zde nenacházel jeden 
z nejhezčích parků miniatur v celé Evropě. 
V rozlehlém areálu „Malého Krušnohoří“ 
(Park Klein-Erzgebirge) najdete nejtypičtěj-
ší stavby Krušných hor, a to jak z české, tak 
saské strany hranice. K vidění je pohyblivý 
model přesunutého děkanského kostela Na-
nebevzetí Panny Marie v Mostě nebo par-
ková dvorana, dnešní chomutovské divadlo.

Klein-Erzgebirge neboli Malé Krušnohoří, 
park miniatur

Za památkami 
v Horním Jiřetíně 
a blízkém okolí 
Asi 2 km severně nad zámkem Jezeří se na-
chází památka částečně technického rázu, 
a to zámecká vodárna. 

Přesný vznik vodárny lze těžko určit, 
avšak je velmi pravděpodobné, že stavba 
obdobného účelu spolu s přehradou v těchto 
místech existovala již v době, kdy na místě 
zámku Jezeří stál hrad. 

Podle starších historek v té době měla pře-
hrada i funkci obranou. Při údajném útoku 
přes hradní příkop představovala přehrada 
důmyslný způsob likvidace nepřítele. Pro 
tyto případy prý vedla podzemní chodba z Je-
zeří k přehradě, kudy jeden z obránců pro-
běhl a otevřel stavědlo. Vyhloubenou štolou 
se pak valila voda, která spláchla nepřátele 
a ještě je „rozházela“ po skalním ostrohu. 
Toto jsou však zřejmě pouze lokální pověsti, 
které se nezakládají na pravdě, a štola slouží-
cí k spláchnutí nepřítele a zaplňující hradní 
příkop zřejmě vůbec neexistovala. 

Každopádně vodárna existuje dodnes 
(v současné podobě zřejmě z přelomu 19. 
a 20. století), původní hráz je sice pobořená 
a částečně rozpadlá, ale samotná vodárna je 
funkční a dodnes je vodním zdrojem zámku. 

K vodárně se dostaneme cestou nad zám-
kem po modré turistické značce směrem 
k vrcholu Jezerky.  Tomáš Buřt 

Zdroj: rangiroa.sweb.cz 
www.zamek-jezeri.cz 

foto: rangiroa.sweb.cz

Srdečně Vás zveme na školní

akademii
ZŠ a MŠ Horní Jiřetín

27. 6. 2017- 16:00 h

Kulturní dům HJ

 

Do první přehlídky gulášfestu se přihlásilo 
celkem sedm dvojic a skupin. I když všech-
ny uvařené guláše byly vynikající, s prvním 
místem nakonec odcházely Věra Dobiášová 
a Martina Podhradská. Gratulace! 

foto: Jiří Beneš



Právě kvete bez
Bez černý je snad nejznámější a nejoblíbe-
nější léčivka. Dříve se věřilo, že je bezový 
keř místem, které osidlují dobří duchové 
a víly. Proto ho lidé vítali v blízkosti svých 
domovů i chlévů.

Z bezu je možné využít celou rostlinu. 
Nejvíce používanou částí je květ. Používá 
se při nachlazení, virózách, chorobách dý-
chacích cest, trávicího ústrojí atd. Dají se 
z něj připravit pleťové vody na omývání, 
masti, sirupy, ocet.

Další částí, kterou můžeme využít, je list. 
Z listů je možné udělat tinkturu tak, že list 
naložíme do pálenky a necháme asi měsíc 
stát za oknem. Poté přecedíme a uchováme 
v temnu. Tinkturu z listů, stejně tak jako 

Voda s citronem a bezovými květy
Bezové květy přidáme do vody a necháme chvíli macerovat. 
Na litr vody asi 3–5 květů. Přidáme nakrájený citron. Takto 
připravený nápoj osvěží, pročišťuje močový systém a pod-
poruje trávení. Vodu s květy bezu lze také použít k omývání 
nečisté pleti.

Čaj z květů
Usušený nebo čerstvý květ přelijeme vroucí vodou a nechá-
me pod pokličkou asi 15–20 minut vyluhovat. Můžeme do-
sladit medem nebo sirupem z jitrocele či smrkových špiček. 
Používáme při nachlazení.

Ocet z květů
Zalijeme květy octem, nejlépe vinným, a necháme 2–3 týdny 
za oknem macerovat. Poté scedíme a můžeme používat při 
horečkách a nachlazení (potíráme octem dlaně a chodidla) 
a při namožených svalech. Dále lze ocet použít jako osvěžení 
pleti, je však nutné ocet zředit vodou. 

Koupel z květů bezu
Sušené nebo čerstvé květy naložíme předem zhruba na 2–3 
hodiny do vody a přidáme med. Potom přecedíme a přilijeme 
do koupele. Tato voňavá lázeň udělá s našimi smysly zázraky! 

Maska na pleť
Květy bezu s květem lípy a heřmánku rozmixujeme s tro-

chou vody tak, aby nám vznikla kaše. Tu přiložíme na pleť 
a necháme působit asi půl hodiny.

Bezinkový lektvar
Květy (asi tři hrsti) s citronem a medem (případně třtino-
vým cukrem) vaříme v litru vody asi půl hodiny. Necháme 
vychladnout a druhý den přecedíme a naplníme do lahve.

Tinktura z listů
Podrcené nebo nakrájené listy naložíme do pálenky a ne-
cháme asi měsíc stát na slunci. Po přecezení používáme na 
kloubní potíže, otoky, svalové bolesti, namožení.

Čaj z bezových listů
Čaj vaříme asi 10–20 minut a po scezení pijeme. Používáme 
na podporu činnosti ledvin, na otoky nohou a proti únavě.

Lucie Dandová

PROGRAM – HUDEBNÍ LÉTO V JEZEŘÍ 2017
Ve znamení obnovy zámeckého divadla
29. 7. – 26. 8. 2017 (o všech víkendech)

Sobota 29. července v 17 hod.
FERDINANDO PAËR: CLORINDA V JERUZALÉMĚ 
A EURÓPA NA KRÉTĚ
Osudy legendárních žen v hudbě F. Paëra – scénické 
provedení.
Anna Hlavenková – soprán
Alena Hönigová – fortepiano

Sobota 5. srpna v 17 hod.
CHRISTOPH WILLIBALD VON GLUCK: ORFEUS 
A EURYDIKA
Teatro magico
Alena Hönigová – cembalo
Helena Koudelková a Petr Koudelka – černé divadlo a texty

Sobota 12. srpna v 17 hod.
SMYČCOVÉ KVARTETY RANÉHO 19. A 21. STO-
LETÍ NA ZÁMKU JEZEŘÍ
KVARTET EISENBERG
Jana Anýžová, Jiří Sycha – housle
Ivo Anýž – viola, Ilze Grudule – violoncello
Hudba L. Koželuha, J. Haydna a premiéra Fantazijního kvar-
tetu – Jezeří v proměnách století od J. Sychy.

Sobota 19. srpna v 17 hod.
SKLENĚNÝ SVATOSTÁNEK HUDEBNÍ MÚZY
Bruno Kliegl – skleněná harmonika
Alena Hönigová – fortepiano
Hudba W. A. Mozarta, L. van Beethovena, J. V. Tomáška, F. 
X. S. von Wartensee, R. Schumanna a dalších.

Sobota 26. srpna v 17 hod.
MADRIGALI GUERRIERI ED AMOROSI
Dramatické madrigaly Claudia Monteverdiho – k jeho 450. 
jubileu.
BATZDORFER HOFKAPELLE

www.spolekprozvelebenistarehudby.cz

čerstvé listy, je možné použít jako obklady 
na klouby a jejich případné potíže. Další 
možností využití je při otocích nohou, kte-
ré může být způsobeno zadržováním vody 
v organismu.

Plod je oblíbený a jeho využití je známé. 
Například jako bezinkový likér, víno, povi-
dla, šťáva, mošt, marmeláda, kompot nebo 
jako sušený.

Lze využít i kořen, který má podobné 
účinky jako list.

Pěstování a sklízení
Pěstování
Pokud si chcete bez vysadit u vás na za-
hrádce, můžete jej nechat růst volně nebo 
pravidelným sestřihem tvarovat do tvaru 
menšího stromku. Jakmile na podzim v plo-

dech dozrají semena, posbírejte je, vyperte 
a zasaďte.

Sklízení
Květy: Období června a začátek července 
je ideální pro sběr květů. Na sběr vyrazte 
s košíkem nebo plátěným pytlíkem, aby se 
bez nezapařil.
Plody a listy: Plody sklízejte až těsně před 
prvními mrazíky na podzim, kdy je jejich 
barva černá – až tehdy jsou plně zralé. Na 
listy bezu můžete vyrazit kdykoli, nejlépe, 
pokud jsou ještě mladé.
Skladování: Květy sušte nejlépe zavěšené 
na šňůrách, popřípadě v malé, slabé vrstvě, 
vždy ve stínu. Plody je lepší využít čerstvé 
nebo zavařené či jinak tepelně zpracované.
Licie Benešová



Domácí repelenty 
Slunečné a teplé počasí v předcházejících 
dnech vylákalo spoustu z nás do přírody. 
Nejsou to ale jen lidé, kterým se pěkné po-
časí zamlouvá, libují si v něm také klíšťata 
a komáři. Máme pro vás několik babských 
rad, kterak si můžete alespoň trochu ulevit 
od potíží spojených s přímým zásahem lač-
ných sosáčků či žihadel. 

Komáří bodnutí 
Samičky komárů se s námi nepářou. Naši 
krev potřebují k výživě svých vajíček. Ko-
máří bodnutí se projevuje červeným a silně 
svědivým pupínkem různé velikosti. Nepří-
jemné svědění zmírníte přiložením plátku 
citronu. Komáří nálety můžete omezit, po-
kud se natřete kokosovým olejem. Nesnášejí 
také pach z hřebíčku či petrželové natě. 

Vosí a včelí žihadlo 
Dostat žihadlo nebývá nic příjemného. 
Postižené místo nejenže svědí, ale rovněž 
výrazně oteče. Tomu zabráníme tak, že na 
něj položíme rozkrojenou cibuli. Příjemně 
ochladí a zabrání tvorbě otoku. 

Ovádi 
Ovádi, či lidově řečeno hovada, jsou ještě 
zákeřnější. Po jejich útoku nám na těle mo-
hou zůstat trvalé následky v podobě zbytně-
lé tkáně či drobných jizviček. Jako prevence 
je dobré použít zvýšení dávky vitaminu B, 
který je odpuzuje, stejně jako česnekové či 
třezalkové aroma. 

Po sršním žihadle spěchejte k lékaři 
Se sršním žihadlem není radno si zahrávat. 
Pokud se vám tato nemilá věc stane, za-
škrťte místo nad vpichem (stejně jako při 
uštknutí hadem) a co nejdříve vyhledejte 
lékaře. 

Recepty na domácí repelenty 
Rozmarýnový repelent
100 g sušeného nebo 200 g čerstvého roz-
marýnu (můžete použít i levanduli, ořešák, 
pelyněk, citronelu – citrónovou trávu nebo 
je různě kombinovat) + 1 lžíce bílého vin-
ného octa + 1 l vody 

Vodu přivedeme k varu, poté vložíme 
byliny, krátce svaříme, necháme vylouho-
vat a vychladnout, poté směs přecedíme 
a přidáme ocet. Roztok uchovávejte v led-
nici v rozstřikovači, před odchodem do lesa 
nastříkejte na pokožku celého těla. 
Česnek, vitamin B, kvasnice  
a citronová šťáva 
Proti klíšťatům prý také funguje konzumace 
2 stroužků česneku před odchodem do příro-
dy, dále dostatečná konzumace vitaminu B 
(denní užívání), droždí (kvasnic) a potírání 
pokožky citronovou šťávou. 

Levandulový repelent 
Před procházkou rozemněte čerstvé květy 
levandule a potřete si jimi krk, místa okolo 
vlasového porostu, za ušima, na zápěstí a na 
kotníku. 

Karafiátový repelent proti komárům 
Zalijte vroucí vodou karafiát (květ), nechte 
24 hodin louhovat v termosce, potom sceď-
te, nalijte do rozstřikovače a používejte jako 
repelent. Uchovávejte v lednici. 

Hřebíčkový repelent z alpy 
1 dcl alpy (francovky) nebo lze použít také 
vodku či jiný líh + 1 lžíce hřebíčku (asi 10 g) 

Hřebíček necháte týden až dva týdny 
louhovat v uzavřené lahvičce. Potom pou-
žívejte v rozstřikovači jako repelent. 

Olejový repelent z oregana, eukalyptu, 
rozmarýnu, silice z máty peprné, 
levandulové silice nebo citronely 
(citronová tráva) 
Olivový, nebo stačí i slunečnicový, olej smí-
chejte s přírodní silicí z citronely nebo jinou 
dle vašeho výběru (přírodní silice = esenci-
ální olejíček, rostlinná silice). Použijte asi 
20 kapek na 200 ml. Olejem potírejte ohro-
žená místa, jako jsou kotníky, krk, za ušima, 
dále zápěstí, okolo vlasového porostu apod. 

Pomerančovo-grepový repelent 
s citronem nebo limetkou 
Vroucí vodou (600 ml) zalijte 1 pokrájený 
pomeranč, 1 grep a 2 citrony. Rychle svařte 
asi 1 minutu, poté ještě vařte asi 1 hodi-
nu. Nalijte do rozstřikovače a uchovávejte 
v lednici. 

Repelent z růžové silice  
a mandlového oleje 
Připravte si lahvičku s rozprašovačem, na-
lijte do ní mandlový olej a přidejte 20 kapek 
růžové silice. 

Lucie Dandová

INFOCENTRUM 
Město Horní Jiřetín 
a Černice tak, jak je 
neznáte! Od června se 
v našem městě otevírá 
nové informační cen-
trum a kromě infor-

mací z nejbližšího okolí nejen pro turisty 
si budou moci kolemjdoucí zakoupit také 
drobné propagační předměty. Mapy s vyob-
razením našeho regionu, turistické známky, 
trika s erbem města, nápojové nádoby do 
batohu, počítačové flash disky, drobné psací 
potřeby a ještě mnohem víc vám nabídneme 
na adrese Havlíkova 49 – na náměstí 1. 
Máje – v nově zrekonstruované budově 
vedle potravin COOP. 

Otevírací doba INFOCENTRA: 
PO: ZAVŘENO 
ÚT: 13:00–16:00 
ST: 11:00–16:00 
ČT: 11:00–16:00
PÁ: 11:00–16:00
SO: 11:00–16:00
NE: 11:00–16:00 
(*) Otevírací doba je platná do 30. 9. 2017.

Aktuální informace najdete na webu 
www.hornijiretin.cz nebo ve facebooko-
vých skupinách Horní Jiřetín a Černice 
INFO či Horní Jiřetín kulturní.

Oblastní charita Most nabízí Sociálně ak-
tivizační službu pro rodiny s dětmi. Jedná 
se o službu, která poskytuje bezplatně po-
moc rodinám přímo v jejich domácnosti 
nebo v prostorech Komunitního centra 
Janov.

Pracovnice rodičům pomáhají v komu-
nikaci s institucemi a úřady, se zařazením 
dětí do předškolního a školního vzdělá-
vání, při zajišťování lékařské péče nebo 

při otázkách týkajících se přípravy dětí na 
vyučování. Realizují výchovné, vzdělávací 
a aktivizační činnosti, v případě zájmu 
rodiče doprovází nebo jsou nápomocny 
radou.

Osobní kontakt je možný na adrese 
Janovská 122, Litvínov – Janov 435 42 
nebo na telefonních číslech: 775 713 304, 
775 713 931

Nabízíme pomoc rodinám s dětmi  
z Horního Jiřetína

Vážení čtenáři, 
oznamujeme vám, 
že bude knihovna 
v Horním Jiřetíně 
od července 2017 

do poloviny srpna 2017 
uzavřena 

(otevírá se 15. 8. 2017). 
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DEN DĚTÍ V ČERNICÍCH 
Desítky dětí si nenechaly ujít svůj den 
v Černicích. Tradičně na ně kolem Hos-
tince U  Jezeří čekalo mnoho soutěží a her. 
Pro děti byly letos přichystané i pouťové 
atrakce, jako jsou bungee trampolína nebo 

řetízkový kolotoč. Tradiční akce pro děti se 
může v Černicích pochlubit dlouhou tradi-
cí, což dokazují i historické fotografie níže. 
Řádění dětí předcházel již třináctý ročník 
černického běhu. (bas)

Foto: Jiří Beneš
Foto: soukromý archiv Saši Vránové

Recept 
Bylinkové koláčky se sýrem

Jaro, léto, podzim
Tyto slané koláčky chutnají k misce horké 
polévky, ke slanině i k párkům. Použijte 
směs čerstvých bylin – 6 snítek petržele, 
2 snítky šalvěje, 2 snítky majoránky, 2 snítky 
tymiánu nebo rozmarýnu – nebo jakoukoli 
jinou směs. Koláčky můžete udělat i ze 
dvou polévkových lžic míchaných suše-
ných bylin. 

12 koláčků
 ● 2–3 polévkové lžíce nasekaných 
čerstvých bylin

 ● 250 g mouky s kypřicím práškem
 ● špetka soli
 ● 40 g másla
 ● 100 g strouhaného čedaru
 ● 125 ml mléka

Bylinky omyjte, otrhejte ze stonků a na-
jemno nasekejte. Mouku a sůl prosejte do 
mísy. Vidličkou do ní zamíchejte naseka-
né bylinky, zapracujte do směsi máslo, 
přidejte 75 g sýra (zbytek schovejte na 
posypání) a pomalu přilévejte mléko, aby 
vzniklo měkké těsto. Důkladně prohněťte 
na pomoučeném válu, rozválejte a nakrá-
jejte na 12 čtverečků. Položte je na plech, 
potřete mlékem a posypte zbylým sýrem. 
Pečte nahoře v horké troubě (220 stupňů) 
15 minut. (bas)

(z knihy Bylinková kuchařka) 


