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Budova na nám ěs t í
se re ko ns t r uov at bude .
Ale za m éně peněz
Nové vedení město nechalo přepracovat
projekt na přestavbu dnešního sídla
Komerční banky na náměstí. Náklady
budou poloviční

M ě s to z a v e d l o n o v é úl evy
z p o p l a tk u z a o d p a d
Poplatek za svoz
odpadu se nebude
platit u miminek do
tří měsíců a levnější
ho budou mít senioři
nad 75 let. Úlevy platí
již od začátku tohoto
roku
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"Ostych? Zmizí r y c h l e ,
je jenom třeba se
k tomu procítit"
Rozhovor s Danou Prokešov ou
z Městského ústavu sociální ch
služeb Jirkov, která byla za 25 let
obětavé práce oceněna titulem
Pečovatelka roku 2018
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Nejbližší veřejné zasedání městského zastupitelstva se bude
konat 30. ledna od 15 hodin v zasedací místnosti městského
úřadu na náměstí Dr. E. Beneše.

NESTĚŽUJTE SI OKOLO, NAPIŠTE TO PŘÍMO NÁM!

Dotaz: Kdy bude předběžná projektová dokumentace revitalizace návsi na Červeném Hrádku, k níž se mohou občané vyjádřit?
Martina Cermanová, odbor majetku města a útvar investic:
Projektová dokumentace k akci Revitalizace návsi a rekonstrukce
komunikací na Červeném Hrádku Jirkov bude městu předložena
na konci ledna 2019. Poté, tj. v měsíci únoru 2019, se budou moci
občané z Červeného Hrádku ozvat a domluvit se s městem na způsobu seznámení se s výše uvedenou projektovou dokumentací.
Dotaz: Píši Vám ohledně nových jízdních řádů. Jedná se
konkrétně o linku č. 313 odjíždějící z Jirkova zastávky ČD
v celou hodinu a 15 minutu v těchto pravidelných intervalech. Přitom ve stejný čas přijíždí stejně po dvou hodinách rychlík od Chebu. Viz nový jízdní řád ČD - trať Klášterec nad Ohří - Ústí nad
Labem. Dříve byla časová rezerva šest minut, nyní není žádná.
Autobus se v těchto časech nedá stihnout.
Václav Záveský, dopravní náměstek Dopravní podnik měst
Chomutova a Jirkova: Jelikož v průběhu dne železniční zastávku obslouží cca 3x více vlaků než autobusových spojů, je jízdní
řád linky č. 313 navržen tak, abychom zajistili návaznost na odjezd
rychlíků ve směru do Prahy. Dle JŘ pro období 2017/2018 spoje
navazovaly na vlaky přijíždějící z Chebu, ale stávalo se, že cestující nestihli přestoupit z linky č. 313 ve směru z jirkovského autobusového nádraží na rychlíky do Prahy. Proto jsme posunuli taktový
interval o 5 minut dříve. K posunutí muselo dojít v obou směrech,
aby se autobus v rámci hodinového cyklu stihl otočit.
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Nezapomínejte snít
Snad každý prožitý
rok přinese člověku do
života alespoň drobnou
změnu. Ale jen párkrát
za život přijde rok, který
váš dosavadní život úplně převrátí. Já mám za
sebou přesně takový.
Stát se starostkou svého města je čest, radost, splněný
sen i cíl. Ale také je to ohromná
odpovědnost. Když tuhle práci
chcete dělat poctivě, musít myslet
na to, jaký bude život v Jirkově za
dvacet let, stejně jako si všímat
maličkostí při ranní procházce
městem. Velké vize nesmí zastínit
běžné potřeby lidí.
Po roce změn mě (nás) čeká
rok (léta) práce. Čekají nás velké
investice, ale můžu slíbit, že bu-

deme dbát i na nejbližší
okolí každého Jirkovana.
Pro nás je to důležité
stejně jako pro vás. Budou to zpočátku možná
jen drobné krůčky. Ale
nebojte, my se rozeběhneme. Vždyť je to první
rok, který začínáme ´na
ostro´.
Jestli má novoroční přání nést
alespoň drobné poselství, přidávám ještě jednu prosbu.
Nezapomínejte snít.
Lidské sny pomáhají utvářet
lepší realitu a budoucnost.
Do roku 2019 vám všem přeji hodně štěstí, zdraví, pohody
a lásky.
Darina Kováčová, starostka
Jirkova

Vyvažování bez vah, ale
s citem a odpovědností
Až se prosinec přehoupne v leden, začne
můj další rok práce pro
město. A když píšu ´město´, nemyslím domy, parky a ulice, ale vás - Jirkovany a Jirkovanky, kteří
tu žijí.
Jste každý jiný. Máte
jiné potřeby, jiné pohledy, jiné životy. Je to úžasné, je to obohacující a je to i náročné. Jako politici
musíme všechny ty rozdílnosti
pečlivě vyvažovat. Potřeby, názory i výdaje.
Protože když vyplňujeme kolonku v rozpočtu, není to jen číslo.
Možná je to rozbitý chodník, po
kterém jezdí maminky s kočárky.
Možná je to vyvážení kontejnerů,
které se vám zdají pořád přeplně-

né. Možná je to lavička
v parku, kde byste se
rádi na chvíli posadili.
Často se nám stává,
že máme jedinou kolonku, ale vy tucet různých
potřeb. Čemu dát přednost?
K takovému vyvažování nejsou potřeba lékárnické váhy.
Důležitější je poctivost, cit a odpovědnost. Tak k tomu přistupuji od
chvíle, kdy jsem před lety nastoupila na radnici. A chci se tím řídit
v následujícím roce i letech. Nevyplňuji kolonky. Vždycky za nimi
vidím vás. Lidi. Životy. Potřeby.
Ze srdce vám přeji šťastný rok
2019.
Dana Jurštaková, místostarostka Jirkova

Měsíčník pro obyvatele Jirkovska
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INVESTIČNÍ AKCE

Dům na náměstí se přestavovat
bude, ale za daleko méně peněz
Nájemníkům už běžely výpovědi, proto nové vedení města nechtělo projekt zastavit ani odložit

Bude to největší investiční akce
příštího roku. Dům čp. 1561 na
náměstí Dr. E. Beneše (sídlo
Komerční banky) čeká celková
rekonstrukce za zhruba padesát
milionů korun.
Na finálním projektu se ještě
pracuje, nicméně základ pro přestavbu je již daný. Budova bude
rozdělená na dva samostatné bloky s tím, že střechy budou mít kolmo k sobě. Po rekonstrukci se do
přízemních prostor jedné z budov
vrátí Komerční banka, ve druhé
se uvažuje o kavárně či restauraci. Ve vrchních patrech nebudou
nadstandardní byty, jak se původně uvažovalo. Prostory budou připravené pro budoucí využití podle
potřeby.
Původně byl projekt daleko nákladnější, projektanti navrhli přestavbu za více než sto milionů
korun. „To pro nás bylo neúnosné,
proto jsme projekt vrátili k přepracování s požadavkem náklady
snížit tak, aby rekonstrukce nebyla tak megalomanská a odpovídala velikosti našeho města,“ říká
k tomu starostka Darina Kováčová.
Nové vedení města nejprve
přemýšlelo o tom, že nákladný
projekt odloží. „Nájemníci už ale

měli výpovědi a my jsme nechtěli
riskovat, že budova zůstane delší
dobu prázdná,“ dodává starostka.
K rekonstrukci budovy se město před pár lety rozhodlo, protože
zázemí v objektu už je delší dobu
nevyhovující a drobné opravy by
problémy nevyřešily. „Hrozilo dokonce, že by odešla banka, a tu
si chceme v centru města udržet,“
doplnila místostarostka Dana
Jurštaková.
S rekonstrukcí by se mělo začít
příští rok v červnu a přestavba
budovy potrvá zhruba rok a půl.
Investiční akci budou v rámci rozpočtu schvalovat zastupitelé na
lednovém zasedání.
(jd)

INVESTICE

MĚSTSKÁ POLICIE

Na jaře se začne
stavět další kruhák

V letošním roce město dokončí rekonstrukci Dvořákovy ulice,
s níž se začalo již v roce 2017.
Dojde především na přestavbu
křižovatky na kraji Nových Ervěnic, kde bude kruhový objezd.
Přestavba křižovatky bude trvat od dubna do června a po tuto
dobu bude kompletně uzavřená.
Uzavírky se využije také k opravě
mostu přes Bílinu, vedle něhož je
plánovaná cyklostezka vedoucí
pod silnicí. V červnu by zároveň
měla celá rekonstrukce skončit.
Celkové náklady na všechny etapy činí 42,4 milionu korun.
(jd)

▲ Současná podoba domu čp. 1561 na náměstí.
▼ Přestože nejde o finální podobu, jedna z prvních vizualizací ukazuje
základní myšlenku rekonstrukce - rozdělení domu do dvou bloků řešených kolmo k sobě. Střešní okna byla zamýšlena k bytům, v nové podobě
nebudou.
Foto Josef Dušek, Vizualizace ArchiGroup

ROZPOČET

Strážníci záchránili dětem Vánoce
Krimi příběh s dobrým koncem
se odehrál před vánočními svátky
v Jirkově. Hlavní roli v něm hrál
drzý zloděj a především úspěšní
strážníci.
Na stanici městské policie v Jirkově přišlo 18. prosince ve večerních hodinách oznámení, že neznámý zloděj ukradl v paneláku
v ulici SNP dvě tašky s vánočními dárky pro děti. „Strážníci se na
místo vydali a mimo jiné si prohlédli také záběry z kamerového
systému, který je v domě nainstalovaný,“ popisuje první kroky
svých mužů ředitel jirkovských
strážníků Martin Řehůřek.

Na záběrech strážníci zloděje identifikovali a díky své dobré
místní znalosti v něm také poznali
pětadvacetiletého muže z Chomutova. Během chvíle zjistili, kde
se zrovna zdržuje a kam svůj lup
odnesl. Ve spolupráci s kolegy
z Chomutova pak u něj opravdu
odcizené dárky našli a po právu
je předali zpět okradené ženě.
„Děkuji městské policii Jirkov. Vánoce díky nim budou,“ vzkázala
pak vděčná žena strážníkům prostřednictvím Facebooku.
Zloděj se ze svého činu bude
ještě zpovídat, strážníci případ
předali k dalšímu řízení.
(r)

Rozpočet budou
schvalovat v lednu
Město zatím nemá schválený
rozpočet na tento rok a hospodaří
v režimu takzvaného rozpočtového provizoria. Jeho pravidla
schválili zastupitelé na posledním
prosincovém zasedání.
Zásadní je ustanovení, že město může za měsíc utratit maximálně dvanáctinu skutečných výdajů
z loňského roku, což je v takových
případech nejobvyklejší postup.
Rozpočet bude připraven ke
schválení na nejbližší zasedání
zastupitelstva, tedy na konec ledna. Schválením rozpočtu provizorium končí.
(jd)
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Poplatek za odpad: Dětem do tří měsíců
ho město odpustí, seniorům sníží

Obyvatelé Jirkova budou v letošním roce platit za svoz odpadu
stejně jako loni, tedy 508 korun.
Zastupitelé ale schválili dvě nové
úlevy – nebude se platit za miminka do tří měsíců a levnější svoz
budou mít senioři nad 75 let.
„Nepřijde nám důstojné, abychom rodičům účtovali za miminko poplatek za popelnice, sotva
přijedou z porodnice,“ vysvětluje
první část úlevy starostka Jirkova
Darina Kováčová. Stále sice platí
povinnost přihlásit nového občánka ke zmíněnému poplatku do
patnácti dnů od narození, platit se
však za něj bude až od čtvrtého
měsíce věku.
Nižší poplatek pak budou mít
od letošního roku senioři, kterým
je 75 let a více. Zastupitelé jim
schválili roční úlevu ve výši 148
korun, takže místo 508 korun zaplatí za rok pouze 360 korun, tedy
třicet korun za měsíc.
Výše poplatku jinak zůstává
oproti předchozím letům beze
změny, stejně jako povinnost
zaplatit jej nejpozději do 15. prosince daného roku. Stále je také
možné uhradit ho ve čtyřech
splátkách, a to do 15. února,

Poplatek za odpad bude v tomto roce ve stejné výši jako loni.
15. května, 15. srpna a 15. listopadu. Kdo poplatek platí přes SIPO,
nemusí se o nic starat. Městský
úřad příslušnou částku do předpisu vždy zahrne.
(jd)

Ilustrační foto Deník/Vladimír Šťastný

Poplatky za odpad, které radnice vybere od občanů, nepokrývají
veškeré náklady města na odpadové hospodářství. Celkový výtěžek
z poplatku představuje teoreticky (je nutné počítat s neplatiči) zhruba
10,5 milionu korun, náklady se však pohybují kolem 16 milionů.

MĚSTSKÁ SAUNA

Sauna je kompletně v novém. Od nového roku zdražila

Přes milion korun spolykala
v posledních třech letech postupná oprava městské sauny. Koncem loňského roku byla zásadně
upravena poslední místnost, která
zůstávala v původním stavu - odpočívárna. Od 1. ledna 2019 také
platí nový ceník.
Úpravy interiéru a zázemí začaly už v roce 2015 po požáru
v potírně. V loňském roce pak
přišly na řadu finální úpravy.
„V odpočívárně jsme nechali položit novou podlahu, vyměnit lehátka, koupili novou televizi a křesla
se stolky, nechali jsme zaštukovat zdi, instalovat nové osvětlení
včetně kazetových podhledů a vyměnit radiátory, nová je také veškerá elektroinstalace,“ vypočítává
poslední novinky za zhruba dvě
4

Ceny od 1.1. 2019
● Dospělí - 80 korun za hodinu, 150 za neomezený vstup.
● Senioři - 60 korun za hodinu, 110 za neomezený vstup.
● Děti do 15 let - 40 korun za
hodinu.

Odpočívárna byla poslední místností, kterou nechala Městská majetková
Jirkov v sauně upravit. 			
Foto MMJ
stě tisíc korun Marcela Vohnoutová z městské společnosti Městská majetková Jirkov, která saunu
spravuje. Kromě toho byla v kotelně kompletně vyměněna technologie vytápění a ohřevu vody,

což stálo dalších 350 tisíc korun.
Sauna se tak svým interiérem
i vybavením srovnala na úroveň
podobných zařízení v okolí, navíc má ale větší bazén než sauny
v okolních městech.

Nově upravená sauna zároveň
rozšířila provoz ze čtyř na pět
dní, přijala jednu pracovnici navíc
a současně s tím také upravila od
1. ledna 2019 ceník (viz tabulka
nahoře). Ceny šly pochopitelně
nahoru. „Vstupné bylo dlouhá léta
velice nízké a nově nastavené
ceny odpovídají kvalitě současné sauny,“ dodává Vohnoutová.
Nové ceny posvětili i radní.
(jd)
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CHARITATIVNÍ ADVENT

Opět rekord! Na charitativních trzích
Jirkované utratili přes 180 tisíc korun
Prosincový charitativní advent neměl štěstí na počasí. Štědré Jirkovany však mráz ani déšť neodradil
Rok od roku se výtěžek z jirkovského charitativního adventu zvyšuje. A stalo se tak i při posledních
trzích, byť tomu věřil málokdo.
Počasí totiž letos organizátorům
vůbec nepřálo. Po oba dny se
střídaly jen vítr, zima a déšť, takže
malí i velcí prodejci ve stáncích
mrzli, kupující mokli a vystupující
školáci neměli tak velké publikum
jako obvykle. Všechno nasvědčovalo tomu, že rekordní výtěžek
z roku 2017 zůstane protentokrát
nepřekonán.
Jenže zdání klame. Psí počasí
Jirkovany vůbec neodradilo - vzali na sebe silné kabáty, do rukou
deštníky, do kapsy peněženky
a vyrazili na náměstí, kde se letos
poprvé trhy konaly. A nakupovali.
Vánoční dekorace, pletené rukavice, bramborové placky, svařák...
Výsledek? Výtěžek 184 566 korun
a znovu pokořený rekord!
„Zaznívá to každý rok, ale je neuvěřitelné, jak Jirkované dokáží
podpořit charitativní akce,“ těší
Markétu Houdkovou, pracovnici
propagace MěÚ. „Nejsme město
boháčů, přesto během dvou dnů
dokáží lidé utratit pro dobrou věc
úžasnou částku. Smekáme...“ (jd)

Ohlasy Jirkovanů
Marcela Dobošová: Nakoupila jsem tam všechny vánoční dárky. Díky za smysluplný
advent.
Petra Burešová: Krásný,
jsem moc ráda, že se vybralo
tolik peněz. Počasí tedy
opravdu ošklivé, ale nás
to neodradilo. Oba dny se
vyrazilo a nakoupilo, jen aby
se troškou pomohlo.

▲ Večerní koledy hrané na flétnu
v podání dívčiny ze ZŠ Nerudova.
◄▲ Jeden ze stánků, kde si návštěvníci trhů mohli koupit rozličné vánoční ozdoby a dekorace.
◄ Starostka Darina Kováčová
(vpředu) s místostarostkou Danou Jurštakovou krájí obří vánočku ze ZŠ Krušnohorská.

Za půlku výtěžku koupí zdravotní
pomůcky pro malého Tadeáška...

...druhá pomůže při rozvážení
postižených dětí do škol

Jedna polovina výtěžku z charitativního adventu půjde Nadačnímu fondu Cesta proti bolesti. Ten
za ně koupí dvě zdravotní pomůcky pro těžce postiženého Tadeáška Kučeru z Jirkova.
Chlapec se narodil s vrozenou
ortopedickou vadou, diagnostikovali mu autismus, těžké ADHD,
astma a centrální svalovou hypotonii. „I přes to všechno je to veselý a šťastný chlapeček, kterého
bych nevyměnila za nic na světě,“
usmívá se Tadeáškova maminka
Kateřina.
Z výtěžku fond koupí pro chlapce dvě potřebné zdravotní pomůcky. „Jde především o dětskou

Druhou polovinu výtěžku dostane jirkovské občanské sdružení
PROHANDICAP. Využije je na
svůj provoz.
Sdružení se stará především
o převoz postižených dětí do
základních škol v Jirkově a Chomutově, ale může je dovézt třeba
i do stacionáře nebo na odborné učiliště. Protože jde často
o vozíčkáře, pro rodiče by byla
přeprava poměrně složitou záležitostí. Sdružení má koupený
speciální automobil a k dispozici
také osobního asistenta.
Právě s náklady na provoz automobilu výtěžek pomůže. Dosahují
až jedenácti tisíc korun měsíčně

polohovací židli, která zmírňuje
svalové napětí. Druhou je terapeutická houpací síť,“ říká člen
správní rady fondu Bedřich Fryč.
Navíc zbyde ještě dost peněz,
aby mohl fond vyhovět dalším
dvěma žádostem, potřebuje ale
nejprve souhlas organizátorů. (jd)

a příspěvky od rodičů je nestačí
pokrýt. Proto pomáhá pravidelný
příspěvek od města a právě nejrůznější dotace. „Z peněz, které
se podařilo vybrat, máme velikánskou radost. Je to akce, na kterou
může být město pyšné,“ dodala
k tomu předsedkyně představenstva sdružení Eva Šulcová.
(jd)
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Na Štědrý den oslavila 102 let.
Radost seniorce udělala deka

Narozeniny má přesně na Štědrý den, ale na dárcích prý nikdy
šizená nebyla. Vloni si tuhle
dvojitou nadílku užila Štěpánka
Hanzelková už po sto druhé. Žije
v jirkovském domově pro seniory na Mládežnické, kde jí oslavu
přichystali společně s dalšími prosincovými oslavenci v předstihu.
Poblahopřát jí přišly i starostka
Jirkova Darina Kováčová s místostarostkou Danou Jurštakovou.
„Tolik slávy pro jednu starou ženskou,“ podivovala se s úsměvem
seniorka u bohatě prostřeného
stolu a se zástupem gratulantů.
Však sama pamatuje spoustu
skromnějších oslav. „Ale moje
narozeniny jsme na Vánoce slavili pokaždé, já kromě dárků dostávala i bonboniéry. Takže jsem
se na Štědrý den vždycky těšila,“
prozradila oslavenkyně. Tentokrát
jí největší radost udělala teplá
deka. „Musíte jim říct, aby mě s ní
přikrývali,“ prosila všechny kolem.
Vzhledem ke svému úctyhodnému věku není divu, že už se pohybuje především na vozíku a často
odpočívá. To ale neznamená, že
si neumí udělat radost. Miluje

Paní Hanzelkové přišla poblahopřát také místostarostka Dana
Jurštaková se starostkou Darinou
Kováčovou.
Foto Josef Dušek
třeba české a moravské lidovky,

Štěpánka Hanzelková při oslavě v domově pro seniory na Mládežnické.
Je jí neuvěřitelných 102 let. 			
Foto Josef Dušek

DOPRAVNÍ PODNIK

Většina autobusů DPChJ
už jezdí na pohon CNG
V listopadu a prosinci loňského
roku rozšířil Dopravní podnik měst
Chomutova a Jirkova, a.s. svůj
vozový park o dalších osm autobusů SOLARIS URBINO 12 CNG.
První začal jezdit 7. prosince, další jsou postupně vypravovány na
jednotlivé linky. Většina autobusů
už tak jezdí na plyn.
Vozy byly pořízené v rámci dotačního projektu s názvem Udržitelná veřejná doprava – ITI. Cena
krátkého autobusu je 6 360 000
korun. Celková částka za dodávku osmi autobusů je potom 50
880 000 korun a dopravní podnik
na tyto vozy obdrží dotaci ve výši
85 % z pořizovací ceny, tedy 43,2
milionů korun.
6

Celkem bylo v roce 2018 pořízeno devět městských autobusů
SOLARIS URBINO 12 CNG a jeden SOLARIS URBINO 18 CNG.
Všech deset autobusů je vyrobeno ve čtvrté generaci EURO 6.
V každém voze je zabudovaný
kamerový systém v interiéru vozidla, a to včetně couvací kamery.
Dodané autobusy jsou v barvách
modro-bílé se stříbrným pruhem.
U nových autobusů je velkou
změnou plnohodnotná klimatizace v interiéru vozidla.
Dopravní podnik nyní provozuje
celkem dvacet autobusů na alternativní pohon CNG, tento počet
činí 62,5% vozového parku městských autobusů.
(r)

které často poslouchá. A nikdy si
neodpustí večerní kafíčko a něco
sladkého na zub.
V Městském ústavu sociálních
služeb Jirkov bude Štěpánka
Hanzelková slavit narozeniny podruhé, přišla sem loni v listopadu.
Chodí ji sem navštěvovat vnuk,
který bydlí v Chomutově.
Oslavenkyně je o půl roku mladší než nejstarší obyvatelka domova Františka Votavová. Ta oslavila stejné výročí (102 let) letos
v červnu.
(jd)

OCENĚNÍ

Třídíte aktivně. Máme to písemně!

Co se týče třídění elektroodpadu, jsou Jirkované jedni z nejaktivnějších
v republice. Dokládá to čerstvý certifikát Aktivní obec, který město získalo
za krajské prvenství v soutěži společnosti Asekol. Jak jsme již informovali v minulém čísle, rozhodující bylo především množství vytříděného
elektroodpadu v přepočtu na obyvatele, další body si město připsalo za
propagaci třídění. Certifikát si převzaly starostka Darina Kováčová (vpravo) a Vladimíra Brzáková z odboru majetku města a útvaru investic, která
město do soutěže přihlásila (vlevo). Uprostřed na snímku Iva Červená
z regionální pobočky ASEKOLu pro Ústecký a Liberecký kraj.
(r)
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PEČOVATELKA ROKU

"Ostych? Většinou zmizí rychle,
je jen třeba se k tomu procítit"

Rozhovor s Danou Prokešovou, která koncem loňského roku získal ocenění Pečovatelka roku 2018
Pětadvacet let se stará o lidi,
kteří potřebují péči. Uklízí jim,
nakupuje, koupe je a když je potřeba, tak pomáhá se stravou. Za
svoji práci získala koncem roku
Dana Prokešová z Městského
ústavu sociálních služeb ocenění
Pečovatelka roku 2018. „Bylo to
milé překvapení, protože tu práci
dělám od srdce, nikoli pro ceny,“
říká v rozhovoru pro Jirkovské
noviny.
Jak jste se k pečovatelské
službě vlastně dostala? Bylo
to postupně nebo jste do toho
skočila rovnýma nohama?
Jsem vyučená prodavačka, takže už předtím jsem byla zvyklá
pracovat se zákazníky, komunikovat s nimi, pomáhat jim, být milá,
ochotná... Ale měla jsem tehdy
malé děti a dvousměnný provoz
mi nevyhovoval, takže když se
objevila možnost pracovat v pečovatelské službě, sáhla jsem po ní.
A ta práce mě zaujala natolik, že
jsem u ní zůstala až do důchodu.
Čím Vás ta práce tak chytla?
Hned první týden, kdy jsem nastoupila, se konala zábava s klienty. A já když jsem viděla všechny seniory, jak se i přes všechny
zdravotní obtíže dokáží radovat
z maličkostí, chytlo mě to u srdce
Zmiňovala jste, že jste byla
zvyklá jako prodavačka na
zákazníky. Vnímáte lidi, o
které pečujete, jen jako klienty? Nebo k nim máte
i osobní vztah?
Rozhodně to druhé - už jsou
jako moje rodina. Po těch letech
je máte skoro jako své rodiče.
Leccos jsem s nimi zažila, často
se mi svěřují. A důležité je tu důvěru nezklamat. Chodíme k nim
se srdcem na dlani, vyslechneme
si jejich bolístky, ale nikdy klienta
nesmíme zradit tím, že pak budeme někde vyprávět třeba jejich
rodinné trable.

ba když vidíte klienta upoutaného
na lůžko a ani on sám neví, co by
mu vlastně pomohlo. Ale tohle na
sobě nesmíte nechat znát. Musíte si zachovat laskavý přístup,
úsměv a podržet ho i přes to, že
má třeba špatnou náladu. Je třeba pochopit jeho starosti nebo
zdravotní trable a svoje těžkosti si
odnést s sebou.
Těžké jsou také situace, když
se u klientů zhorší zdravotní stav.
Sice jsme na to připravené, ale
když máte někoho blízko jako
rodinu, stejně vás to vždycky zasáhne.

Dana Prokešová, držitelka ocenění Pečovatelka roku. Foto Josef Dušek

Dana Prokešová, pečovatelka
► Jako pečovatelka pracuje v Městském ústavu sociálních služeb
Jirkov už 25 let.
► V loňském roce ji organizace nominovala na ocenění Pečovatelka roku v kategorii terénní služby, které nakonec opravdu získala
jako jedna z pěti z celé republiky.

Jak velká ta rodina je?
Za těch pětadvacet let to může
být dohromady sto lidí, možná
i více. Z toho o některé z nich pečuji celých pětadvacet let.
Když jste jako pečovatelka začala chodit k lidem domů, necítila jste zpočátku ostych?
Když jdete do neznámého prostředí, může se stát, že na začátku trochu ostychu cítíte. Ale
to se může změnit během pěti
minut, když vycítíte, že klient
o vaši péči stojí, že je za ni vděčný. Protože chce ještě normálně
a soběstačně žít a fungovat ve
svém domácím prostředí a právě v tom jim pomáháme. Když
je vidět, že na vaši pomoc čekají, jsou rádi za každé milé slovo,

chytne vás to u srdce a na ostych
už nepomyslíte. Prostě se k tomu
´procítíte´.
Je to práce náročná víc fyzicky nebo psychicky?
Obojí. Když jsem u klientů
doma, na všechny úkony jsem
sama. Když si vezmete třeba
osobní hygienu, musím se postarat o to, abych klienta dostala do
koupelny, uložila do vany... Tam
vám nikdo jiný nepomůže. Tedy
kromě samotných klientů, kteří
se vděčně snaží sami trochu pomáhat.
A jaké okamžiky jsou nejvíc
náročné psychicky?
Když člověku nemůžete více
pomoci, přestože byste chtěl. Tře-

Co potom pomáhá?
Myslím, že je to náš kolektiv. Je
skvělý, umíme se vždycky podpořit. Od ředitelky přes vedoucí až po
všechny kolegyně. Myslím, že nebýt toho, asi bych pětadvacet let
u této práce nevydržela, protože
je hodně náročná.
Za svou dlouholetou práci
v pečovatelské službě jste teď
získala Národní cenu sociálních
služeb Pečovatelka roku 2018.
Jaký to byl pocit si ji převzít?
Když přišel zvací dopis, bylo
to velice milé překvapení a trochu jsem to i obrečela. Přeci jen
- dělám tu práci od srdce a ne
pro ceny. Takže přestože jsem
o nominaci věděla, bylo to trochu
nečekané.
Jak dlouho chcete ještě pracovat jako pečovatelka?
Už to nebude dlouho, v druhé
polovině března odcházím do důchodu.
Nebude vám to po těch letech
chybět?
Určitě ano. Ale přeci jen je to velice náročná práce a potřebuji se
dát dohromady také zdravotně.
Stejně už teď vím, že na návštěvu
za kolegyněmi nebo za některými
klienty zajdu. Jen už to nebude
pracovní návštěva, ale přátelská.
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Obrazem: Živý betlém na Červeném Hrádku
Malá fotogalerie z tradiční akce, která se koná každý rok přímo na Štědrý den na zámecké louce

Sličné dívky v dobových kostýmech byly také součásti průvodu.

Svařák, čaj, dětský úsměv aneb
pohoda v podzámčí.

Scénické představení, které se koná vždy v celou hodinu - průvod se
klaní u jesliček se svatou rodinou.

Tři králové, Kašpar, Melichar
a Baltazar přijeli všichni na velbloudech.

Dudácká kapela a plná zámecká louka. 		

Foto 5 x Josef Dušek

VÁNOČNÍ KONCERT

Ženský komorní sbor a Fontána na společném koncertě
Je to k nevíře, ale veřejné vystoupení těchto dvou oblíbených hudebních ´sborů´ (snad
skupina
Fontána
promine),
u jejichž zrodu stál čestný občan
města Jirkova Jaroslav Cyrus, to
tu v této formě ještě nebylo. Až
koncem loňského roku, v čase
předvánočním.
V sobotu 15. prosince se sál
ZUŠ Jirkov zcela naplnil. Netroufám si říci, zda převažoval ´fanklub´ Fontány nebo Komoráku,
bylo to zcela nepodstatné. První
část koncertu patřila Ženskému
komornímu sboru Jirkov. Zazněly
skladby různých žánrů, počínaje vánočními koledami české i
zahraniční provenience. A také
skladby naší oblíbené autorky
Lindy Spevaček A lullaby alleluia
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a premiérově i Vokalise. Tu jsme
nacvičovaly hodně dlouho a dost
nás potrápila. A ještě jedna oslavná Gloria premiérově zazněla.
Tentokráte od Jakuba Jana Ryby
z České mše vánoční.
Zpěv sboru, vydatná zdařilá pomoc Pavla a Marka Cyrusových
v mužských sólech i krásné provedení těch ženských v podání
Mirky a Markéty… to se muselo
posluchačům líbit. Snad naše
´srdíčko´ v přednesu bylo cítit
i u závěrečného Hallelujah Leonarda Cohena.
Po krátké přestávce se ráz koncertu změnil. Oblíbená skupina
Fontána většinu z nás vrátila do
dob našeho mládí (u některých
z nás bohužel hodně let zpátky),
do 70tých a 80tých let minulého

století. Hity Petra a Pavla Nováka, Václava Neckáře, Karla Černocha a dalších si s chutí s kapelou pobrukoval celý sál. Vždyť
kdo by neznal Povídej, Hvězdy,
Slova, Stín katedrál nebo Ona se
brání...
A závěr koncertu? Společné
vystoupení. Zazněly skladby Syn
Boží se stal člověkem, venezuelská koleda Din, Din, Din (La
Jordana) nebo španělská ukolébavka Hushabye, Nanita Nana
i Lennonův hit To k Vánocům patří.
Hudební spolupráce skupiny
Fontána, klavíru Hany Malé i flétnové sólo, pěvecká sóla Markéty
a Marka doplněna sborem... pro
nás nádherný zážitek a doufáme,
že i pro posluchače. A tradiční

pásmo českých koled na závěr
zpíval celý sál.
Byl to snad pro všechny nádherný večer plný pohody, zpěvu
a hudby v předvánočním čase,
kdy k sobě mají lidé nějak blíž,
otevírají svá srdce, vnímají poselství Vánoc, zrození Ježíše. Ženský komorní sbor Jirkov za něj
děkuje nejen Fontáně, ale i vám.
Bylo by skvělé, kdyby v nás všech
tyto krásné pocity a chvíle dlouho
doznívaly.
Přejeme všem lidem dobré vůle
do nadcházejícího roku 2019 jen
to dobré, krásné, příjemné, radostné, pevné zdraví i mnoho
osobních úspěchů. Těšíme se na
brzké shledání na našich dalších
vystoupeních.
Eva Rendlová, ŽKS Jirkov
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VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ

Od světových celebrit k bídě chatrčí.
V galerii vystavuje Věra Vernerová
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do 16. 2. 2019
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Fotografka, cestovatelka a příležitostná modelka Věra Vernerová ukazuje v Jirkově lesk i bídu
současného světa. V galerii právě probíhá její výstava fotografií,
k vidění budou až do 16. února.
Autorka pracuje s redakcemi
celosvětově vydávaných periodik, třeba National Geographic
nebo Elle. Z toho je patrné, jak
široký je záběr objektivu jejího
fotoaparátu - od tváří chudých
lidí v exotických zemích až po
V.I.P. osobnosti z nejvyšších stupňů společenského žebříčku.
Vernisáž proběhla první lednovou neděli a výstava potrvá až do
16. února. „Fotografie Věry Vernerové stojí rozhodně za vidění,
považujeme tuto výstavu za vrcholnou pro celou sezónu,“ dodala k tomu provozovatelka galerie
Hana Zvalová.
(jd)

Jedna z působivých fotografií z cestovatelského archivu Věry Vernerové. Její snímky můžete nyní vidět v jirkovské galerii, a to až do poloviny února. 					
Foto Věra Vernerová

ČERVENÝ HRÁDEK

LEZECKÁ ARÉNA

Výstava, která
vás vysaje...

l

Mára Holeček
o svých cestách

od 19. 1. do 17. 3. 2019

čtvrtek 31. 1. od 19 hodin

Tajemná upírská výstava, ve
které se setkáte se smyšlenými
bytostmi z legend, ale i reálnými
postavami z dávné minulosti, jež
toužily po lidské krvi. To je nová
expozice, kterou od 19. ledna
najdete v prostorách Červeného
Hrádku.
Výstava vám představí nejen
nejznámějšího upíra Draculu,
ale také třeba Čachtickou paní,
krumlovskou kněžnu Eleanoru ze
Schwarzenbergu, Kateřinu z Komárova, Van Helsinga a mnoho
dalších. Kromě poutavých textů
budou upíři prezentováni ve stylizovaných scénách, hrůzu naženou také multimediální obrazy, na
nichž se idylický portrét promění
ve strach nahánějící bestii.
Výstava se jmenuje Dracula... a
ti druzí. Na zámku bude k vidění
do 17. března, prohlédnout si ji
můžete každý den kromě pondělí
od 10 do 17 hodin.
(r)

Přednášku jednoho z nejlepších
horolezců světa Marka ´Máry´
Holečka připravila na konec ledna lezecká aréna v Jirkově. Ten
během svého dospělého života
uspořádal více jak tři desítky expedic do různých koutů světa a
z každé z nich si přivezl nejen filmové a fotografické materiály, ale
i spoustu zkušeností a zážitků.
O to vše se svým svérázným způsobem pravidelně dělí s posluchači na svých přednáškách. Ta
jirkovská se koná ve čtvrtek 31.
ledna od sedmi večer, vstupné je
150 korun.
(r)
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Vánoční koncert Red Dwarf Band a jejich hostů
Vánoční koncert našeho školního orchestru, Red Dwarf Band,
pořádáme v Jirkovském divadle
už řadu let. Dá se říct, že už se
stal tradicí. Přesto je každý koncert zcela jiný a má své neopakovatelné kouzlo. A tak tomu
bylo také v předvánoční úterý.
Orchestr stejný, hosté jiní a atmosféra v publiku zase pohodovější,
vřelejší, prostě sváteční. A to byl
náš cíl.
Orchestr představil nový repertoár a musím říct, že se mi líbil!
Stále víc. Doufám, že i vám.
Prvním hostem byl smíšený pěvecký sbor Hlahol, pod vedením
Miroslava Šulce. Ve svých dvou
vstupech představil část ze svého repertoáru – sakrální skladby,
i skladby a koledy vánoční.
Taneční vystoupení děvčat ze
třídy Hany Šimkové na vánočním
koncertě orchestru nesmí chybět.
Navodí tu pravou zimní, vánoční
a sváteční atmosféru. Nejinak
tomu bylo i letos. Je jedno, že na
Vánoce sníh zase nebyl, já jsem
ho viděla právě v tanečním vystoupení.
Dalším hostem bylo seskupení
pěti výborných zpěváků, s tajemným názvem ExperiPent. Říkají,
že název souboru předurčuje jejich experimentování s hudbou.
Ale jak jsme viděli a především

slyšeli, experimentovat si může
dovolit jen ten, kdo umí - což
v tomto případě platilo na sto procent!
Taneční vystoupení Marionek mi
v tu chvíli připomnělo, že Vánoce
jsou už opravdu blizoučko, a že
vše, co s nimi souvisí, mi přináší
radost – tedy červená a bílá barva, třpyt a známé vánoční melodie.
Další vstup orchestru přinesl
kromě vánočních melodií i vánoční čepičky. A taky každoroční
přání členů orchestru jejich kapelníkovi, Vilému Liebigovi. Jeho
práce s orchestrem je náročná,
dlouhá, stálá a nikdy nekončící.

MĚSTSKÉ GYMNÁZIUM

▲ Red Dwarf Band během úvodního vystoupení...
▼ ...a taneční vystoupení dívek ze třídy Hany Šimkové. Foto archiv ZUŠ

A já mám velkou radost z toho,
že si to všichni v orchestru uvědomují.
To byl jeden z dalších tradičních
koncertů naší školy. V kalendář-

ním roce poslední. Děkuji všem,
kteří si nás přišli poslechnout, protože bez publika by nebylo krásných a vřelých koncertů.
Milena Sailerová, ZUŠ Jirkov

ZŠ STUDENTSKÁ

Programovací akce na škole
Jirkovští gymnazisté
vybojovali druhé místo

Dne 13. prosince se tým jirkovského gymnázia zúčastnil okresního kola středoškolských her ve
florbale chlapců, které se konalo
v Městské sportovní hale v Chomutově.
Přihlášené týmy se nejprve musely utkat v základních skupinách,
aby postoupily do hlavní finálové
skupiny. Studenti našeho gymnázia pod vedením Mgr. Miroslava
Rovenského si vedli velmi dobře,
tým ve složení Šrámek, Dušek,
Gut (I.G), Skokan, Kunart, Kleiner,
Běhula (III.G), Brandner, Ouřada,
Kokeš (IV.G) se dostal do finále.
Zodpovědná hra s kvalitní obranou se vyplatila, chlapci nakonec
10

Tým, který reprezentoval jirkovské gymnázium. Foto archiv školy
o jeden gól na nájezdy podlehli
Kadani a obsadili krásné druhé
místo.
Gratulujeme k poháru a vzorné
reprezentaci našeho gymnázia.
Erika Minaříková, Městské
gymnázium Jirkov

V týdnu od 7. do 12. prosince probíhala v mnoha státech světa akce Hour
of Code zaměřená na podporu informatického myšlení a programování.
Ani letos nemohla chybět naše účast. Proto jsme si do školy pozvali naše
předškoláky z mateřské školky na hodinu programování s deváťáky. Také
na kroužku programování jsme si tuto akci připomněli. Žáci z prvního
stupně již zvládají naprogramovat svého Ozobota přes počítač. Úkol byl
naučit robůtka rozsvítit se danou barvou a poté aby vyslovil její název
v anglickém jazyce. 				
Foto archiv školy
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ZŠ STUDENTSKÁ

TÝDEN EKOŠKOL aneb Není Ekoškola jako ekoškola
Naše škola je zapojena do mezinárodního programu Ekoškola
a spolu s dalšími 166 školami
v republice se může pyšnit titulem
Ekoškola symbolizovaným zelenou vlajkou. Tu můžete vidět při
vstupu do naší školy.
V prvním listopadovém týdnu
slavíme spolu s ostatními Ekoškolami na celém světě svůj svátek. Není Ekoškola jako ekoškola.
Jak už název napovídá, snaží se
ekoškoly o zlepšení životního prostředí, ekologicky šetrné hospodaření a propagaci udržitelného
života, ale Ekoškolou se stanou,
až když jednotlivé aktivity a akce
propojí do smysluplného celku.
Naší prioritou je snaha ovlivnit
u našich žáků i zaměstnanců ekologický přístup k světu, vnímání
problémů v okolí i ve světě a chuť
zapojit se aktivně do dění kolem
nás. Tento proces je poměrně náročný, žáci spolu s učiteli
a provozními zaměstnanci vytvořili Ekotým, který se pravidelně schází, zjišťují silné a slabé
stránky školy a na základě svých
zjištění plánují kroky k efektivním

Školáci se ZŠ Studentská během oslav mezinárodního TÝDNE EKOŠKOL.
změnám. Náš roční plán si můžete prohlédnout na webových
stránkách naší školy v záložce
Dokumenty/Školní
vzdělávací
program/Roční realizační plán
EVVO.

Snažme se všichni na naší
škole i v našem městě chovat se
ekologicky tak, abychom se za
své činy nemuseli stydět a naše
budoucí generace se na nás nemusela zlobit!

ZŠ BUDOVATELŮ

Sedmáci, osmáci a komiksy hravé i dravé

Nejsem komiksový odborník,
ale musím uznat, že někteří naši
žáci ze 7. B a 8. A jsou opravdovými komiksovými specialisty,
jak se ukázalo během literárního
workshopu, kterého se právě dvě
zmíněné třídy zúčastnily.
Komiksová dílna, ´Komiksy hravé i dravé´, pod vedením jednoho
z našich předních autorů žánru
komiksu, fantasy a sci-fi Jiřího
Walkera Procházky se konala v
jirkovské knihovně. Do komiksových krajin jsme v letošním roce
už zabrousili v rámci přípravy na
účast na pražském knižním veletrhu Svět knihy, a tak jsme nebyli
žádnými nováčky.
Jiří W. Procházka nás provedl
komiksem pěkně od jeho počátků
a dokázal nám, že první jeskynní
malby či příběh psaný egyptskými
hieroglyfy byly vlastně prvními pokusy o komiks.
Dozvěděli jsme se nejen, kdy a
jak vznikl první americký komiks,

Školáci ze ZŠ Budovatelů při tvoření komiksů.
ale rovněž jaké byly začátky českého komiksového žánru i kdo
všechno se na vzniku komiksu
podílí.
Potom už jsme malovali a dotvářeli bubliny, domýšleli komiksové
příběhy, doplňovali emotikony,
zkrátka si komiksovou dílnu užili
se vším všudy…

Foto archiv školy

Závěrem bychom rádi poděkovali nejen Jiřímu W. Procházkovi
za skvělý literární zážitek, ale také
paním knihovnicím, které nás pro
účast na workshopu vybraly jako
pravidelné návštěvníky místní
knihovny.
Žáci 7.B + 8.A a Petra Rohuschová

Foto archiv ZŠ
Držte nám palce, ať v letošním
školním roce opět obhájíme titul
Ekoškola v mezinárodním programu.
EKOŠKOLA ZŠ Studentská Jirkov
ZŠ KRUŠNOHORSKÁ

Výlet do Seiffenu

V úterý 20. listopadu jsme absolvovali výlet do města Seiffen
a do Horského areálu Lesná, kde
jsme navštívili krušnohorské muzeum a skanzen. Tento výlet jsme
vyhráli za nejzdařilejší prezentaci
z výukové exkurze v rámci projektu ´S ČEZ za obnoveným Krušnohořím´.
Seiffen nás nadchl, je to nádherné městečko, které je celé
vyzdobené výrobky ze dřeva, ať
už jsou to hračky nebo v tomto
čase výrobky vztahující se k Vánocům. Muzeum, ukazující život
lidí v dřívějších dobách, nám zase
přiblížilo, jak lidé bydleli, pracovali
a hospodařili.
Jitka Habakuszová, třídní
učitelka 6. A
11
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Setkání se seniory
z mikroregionu

Piráti, Slavie, panenka: Ježíškova
vnoučata plnila přání i v Jirkově

Senioři při zdobení vánočních
větví.
Foto archiv MěÚSS
Je již tradicí, že se koncem
roku setkávají zástupci krušnohorských obcí a měst se svými
seniory z oblasti Mikroregionu
St. Sebastian v Městském ústavu
sociálních služeb Jirkov. K tomuto
setkání došlo i letos a opět byl sál
úplně nabitý.
Zúčastnění senioři se utkali při
zdobení vánočních větví, zdobení vánočních perníčků a došlo
i na znalostní kvíz. První místo
v soutěži si odvezli senioři z Blatna. K poslechu i tanci zpíval revival Waldemara Matušky. Celý
podvečer se nesl ve spokojeném
a předvánočním duchu a všichni aktéři měli radost z povedené
akce.
Na závěr starostka Blatna Iveta Rabasová Houfová, která celou akci zaštiťuje, a
ředitelka
MěÚSS Jirkov Eva Šulcová poděkovaly přítomným seniorům a zástupcům starostů a místostarostů
z řad zúčastněných obcí a města
Jirkova.
Blanka Koblicová, Městský
ústav sociálních služeb Jirkov

Jirkovští senioři se také dočkali několika splněných přání v rámci projektu Ježíškova vnoučata. A měli z nich pochopitelně ohromnou radost. 						
Foto archiv MěÚSS
Krásný projekt Ježíškova vnoučata, kterého se ujal Český rozhlas, se uskutečnil i v tomto roce.
My v MěÚSS Jirkov jsme se do
projektu stejně jako v loňském
roce přihlásili a nahráli jsme některá přání našich klientů.
Opět nás překvapilo, jakou
rychlostí byla přání našich seniorů rozebrána a s jakou ochotou je
dárci plnili.
A přání samotná? Nebyly to
žádné drahé movité věci, ale

například návštěva hokejového
utkání chomutovských Pirátů, návštěva stadionu fotbalové Slavie a
shlédnutí jejich zápasu, návštěva
divadla nebo krásné přání panenky, kterou seniorka ani jako malá
nikdy nedostala.
Splněná přání dělala ohromnou
radost, některá se budou plnit až
v roce 2019, jako například výlet
na lanovku.
Bohužel všechna přání splnit
nešlo. Například jeden senior se

slabým srdíčkem si přál seskok
padákem. I když je nám to líto,
takové přání nemůžeme ze zdravotních důvodů splnit.
Děkujeme moc organizátorům
za projekt věnovaný seniorům,
a hlavně úžasným lidem, kteří se
do projektu jako ´ježíšci´ zapojili
a plnili nezištně všechna přání.
Přejeme všem dárcům vše nejlepší v novém roce.
Blanka Koblicová, Městský
ústav sociálních služeb

MĚSTSKÁ POLICIE

Preventisté mezi školáky v Otvicích a v Jirkově
V soukromé škole NELUMBO
v Otvicích přednášel preventista
jirkovské městské policie o prevenci kriminality pro děti prvních až
devátých tříd.
Na interaktivní tabuli děti mohly
vidět a následně si i vyzkoušet, jak
se chovat v silničním provozu, například při přecházení po přechodu
pro chodce. Rozvíjely si také paměť při znalosti tísňových linek záchranných složek, opakovaly povinnosti při venčení psích mazlíčků
a učily se, jak se zachovat, pokud
naleznou na zemi injekční stříkačku. Ty nejmenší děti si vyzkoušely
vymalovat i vozidla všech záchranných bezpečnostních složek.
12

Preventisté mezi druháky na ZŠ Studentská.
U starších ročníků se pak preventista zaměřil na veřejný pořádek, obecně závazné vyhlášky
a v neposlední řadě se probírala
problematika šikany a kyberšikany,

Foto archiv MěPo

kde se děti hodně zapojovaly do
diskuze.
Manažeři prevence kriminality
(Martin Vršan a Jaroslava Sekáčová) se věnovali také dětem v dru-

hých třídách ZŠ Studentská, kde
probíhaly preventivní přednášky
v rámci akce BESIP k bezpečnosti
silničního provozu. Děti se seznámily s povinnostmi, které jako cyklisti a chodci mají.
Zábavnou formou se dozvěděly, jak se chovat na přechodu pro
chodce, jak na komunikaci a opakovaly si dopravní značky. Děti se
vžily do role řidičů a na přenosném
dopravním hřišti měly možnost si
obléci označení např. kola, motocyklu či vozidel sanitky a samy
si vyzkoušet jízdu na komunikaci
s dopravními značkami.
Martin Vršan, preventista
Městské policie Jirkov
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RUČNĚ PSANÁ KRONIKA Z ROKU 1934

Kronika Sokola Jirkov - I.

Tělocvičná jednota Sokol byla významnou organizací, která vychovala několik generací vlastenců. Její členové nasazovali své životy
v československých legiích za první světové války, jiní se zapojili do protinacistického odboje. Sokol vždy zdůrazňoval své češství, proto
byl za první republiky v pohraničí, osídleném převážně Němci, víceméně okrajovou záležitostí. O existenci této organizace v Jirkově nebyly
žádné doklady - do poloviny minulého roku, kdy kroniku jirkovského Sokola našli při vyklizení jedné místnosti ve svém domě manželé Moulisovi. Ti pak dokument věnovali městu. Než bude předán do kronikárny, kde bude k dispozici zájemcům z řad veřejnosti, prolistujme si jej.
Vraťme se o 85 let zpět. Je leden 1934...

I. Od myšlenky k činu
Nestřílet, cvičit!
„Na přední stráži, společně
vždy věrný Čechu, stůj, a se
zbraní v rukou haj každý domov
svůj!“ Podobná slova pronášena
byla na členské schůzi Nár. Jed.
Severočeské v Jirkově, konané
v měsíci září 1932. Navrženo,
aby byla u nás založena „Střelecká jednota.“ Návrh měl dost obtíží
a mnohem víc zaujal návrh založiti „Sokol.“
Br. Lesák slíbil přítomným, že
se pokusí tento návrh uskutečniti. Obešel známé jirkovské Čechy
a s radostí konstatoval, že se mu
přihlásilo asi 40 členů. Přesvědčil
tím sebe i ostatní, že pro „Sokol“
je zájem dobrý, že měl víc pochopení než jeho předchůdce, kterému se přihlásilo jen 23 členů.
Počet 40 členů dávno už stačil
k založení pobočky sokolské v Jirkově. Proto jel do schůze správního výboru „Těl. Jed. Sokol v Chomutově“ a s ním jeli: br. František
Macoun, poštovní revident z Ústí
n. L., toho času přednosta poštovního zdejšího úřadu a br. Josef Peroutka, berní adjunkt z Jirkova.

V německé tělocvičně není
pro české cvičení místo
V Chomutově přednesli svá přání. Žádali, aby br. Těl. Jed. Sokol
Chomutov podala žádost německé školní radě v Jirkově, aby nám
bylo dovoleno cvičiti v tělocvičně
měšťanské školy.
Pochopitelně dlouho se radilo,
konečně žádost zamítnuta s odůvodněním, že prý se v tělocvičně
se stále cvičí.
Nic jiného jsme nečekali. Jen
jsme chtěli míti zamítnutí žádosti
v rukou, aby se mohlo prostřednictvím Českosl. obce Sokolské v Praze intervenovati přímo
u M. Š. A. N. O. (ministerstvo
školství a národní osvěty - pozn.
red.) v Praze, aby ono samo donutilo nějakým způsobem německou školní radu k ústupku.
Jednání však trvalo dlouho, konečně nám oznámeno, že nedá
nic, abychom počkali.
Byla to pro nás těžká rána,
doufali jsme dlouho, ale i po neúspěchu jsme přece nezoufali.
Na Valné hromadě „Těl. Jednoty
Sokol Chomutov“ zájmy jirkovských zastupovali br. J. Peroutka,
J. Šroubek a J. Lesák. Byli po-

Úvodní list jirkovské sokolské kroniky. Jeden z bohužel pouze dvou výtvarných prvků unikátního rukopisu, vše ostatní tvoří zápisy.
vzbuzeni k další práci slovy bratra zástupce župy Kukaňovy, který s radostí uvítal první pokus
o vztyčení sokolského praporu
v tom „černém“ Jirkově, a přál
bratřím průkopníkům mnoho zdaru.

Ilustrační foto: Jak je vidět na snímku z roku 1908, Sokolové nepotřebují vždy tělocvičnu. Stačí rovný prostor, značky a už se cvičí. Ale těm
jirkovským je prozatím odepřeno i letní cvičiště... zdroj: Google.com

Letní cvičiště? Pozemky vám
neprodáme
S počátkem jara 1933 počal boj
o rozhodné vítězství. Bratři J. Peroutka a J. Lesák našli v Mostecké ulici dvě parcely, jež dost vyhovovaly pro letní cvičiště. „Sokola“.
Br. Lesák napsal majitelům těchto
parcel p. Prokopovi a Jelínkovi do
Břešťan u Mostu. Odpověděli, že
nic neprodají - snad později - ale

my jsme nemohli čekat a museli
se ohlížeti po něčem jiném - věc
však nad pomyšlení těžká. Na
všech stranách se ozývaly hlasy,
proč se ještě necvičí, bude se vůbec cvičit?
Ale kde se mělo cvičiti, když
nikde nebylo pozemku, vyhovujícího po stránce technické, hygienické a finanční. A ostatně všichni
sami dobře víte, jak jsou Němci
ochotni s někým vyjednávati,
když je to pro národní spolek jako
„Sokol.“ Dosud nikde jiskřičky
na zakotvení, jen zůstala snaha
a vůle nepovolit.
Stranu připravil Luboš Mizun
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Nový web pomůže lidem
v obtížné životní situaci

POHŘEBNÍ SLUŽBA
sjednávací kancelář

hřbitov Jirkov

Nacházíte se vy nebo váš blízký
v obtížné životní situaci? Rychlou
pomoc teď můžete najít prostřednictvím nových webových stránek, které se zaměřují na pomoc
v sociální oblasti v Chomutově,
Jirkově a okolí.
Na stránkách najdete informace a kontakty na instituce, které
nabízejí a umí poskytnout pomoc
či radu. Rozdělené jsou podle
příjemců pomoci, tedy na rodinu,
děti a mládež, osoby se zdravotním postižením, osoby v krizi
a seniory.
Zmíněné instituce napomáhají lidem v nouzi zajistit fyzickou
a psychickou soběstačnost s cílem umožnit jim co možná největší

www.socpom.cz
zapojení do běžného života. V případech, kdy to jejich stav vylučuje, jim pak zajistit důstojné prostředí a zacházení.
Služby jsou děleny na terénní (uživateli je poskytována
v jeho přirozeném prostředí), ambulantní (uživatel dochází do zařízení) a pobytové (uživatel v zařízení poskytujícím sociální služby
bydlí).
Součástí webových stránek je
také odkaz na informace o komunitním plánu, který mapuje
dostupnost zajišťování sociálních
služeb v Chomutově, Jirkově
a okolí.
(r)

stálá služba - 776 33 22 18
www.vysocanskezahrady.cz
NONSTOP zdarma 800 26 11 28

Řádkovou i plošnou inzerci, stejně jako oznámení do společenské rubriky či poděkování,
můžete podat v redakci Jirkovských novin (třetí
patro městského úřadu na náměstí Dr. E. Beneše, kancelář č. 32) nebo přes redakční e-mail
jirkovske.noviny@jirkov.cz.
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Ceník inzerce v Jirkovských novinách
Plošná inzerce:

Text, fotografie, plakáty: 25 korun za cm čtvereční.
Šíře inzerátů je daná šířkou sloupců, tzn. 4,2 cm, 9 cm, 13,8 cm
a 18,6 cm. Výška je libovolná, maximálně může být do výšky strany,
což je 27,1 cm. Při třech a více opakováních sleva 20%
Uvedené ceny jsou bez DPH

Řádková inzerce:

Pro soukromé osoby a neziskové organizace: za 20 znaků
včetně mezer 10 korun.
Pro podnikatele, firmy: za 20
znaků včetně mezer 30 korun.

Společenská rubrika:
Blahopřání, vzpomínky.
Rozměr: 90 x 50 milimetrů.
Text + foto v rámečku za jednotnou cenu 50 korun.

Skauti a skautky všech věkových kategorií se scházejí v klubovnách na adrese: Chomutovská 301, Jirkov (staré vlakové nádraží).
Rozpis schůzek v týdnu je následující:
Kluci a holky do 6 let:
pondělí 16:45 - 18:00
Holky 7 - 11 let:		
čtvrtek 16:30 - 18:00
Holky 12 - 15 let:		
čtvrtek 17:00 - 18:30
Kluci 7 - 11 let:		
středa 16:30 - 18:00
Kluci 12 - 15 let:		
středa 16:30 - 18:00
Starší 15 let:		
pátek 18:00 - 19:30
Více informací získáte u vedoucího střediska Romana Kotýnka,
mob.: 724 095 313, email: r.kotynek@seznam.cz
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Ohlédnutí za adventem: dílnička a stromek, čerti a sport
sále ve Staré hospodě, kde pro
děti bylo opět připravené občerstvení v podobě ovocných mís
a dalších dobrot. Děti soutěžily, tančily a řádily až do té doby,
než přišel Mikuláš následovaný
dvěma čerty a dvěma anděly.
Všechny děti dostaly od Mikuláše
balíček dobrůtek, některé z nich

Boleboř - Během prosince se
v Boleboři nezahálelo. Pojďme se
podívat, co vše se tu dělo.
Vánoční dílnička - 2. prosince
Sváteční odpoledne si místní vyplnili již tradiční dílničkou, které
se zúčastnili jak dospělí, tak děti.
Vyráběly se nejen adventní věnce
na stoly a dveře, ale i roztomilí
vánoční skřítci, které si oblíbili zejména ti mladší. Všichni se do výroby pustili s nadšením a odnesli
si nejen krásné výrobky, ale také
sváteční vánoční náladu.

Mikulášská zábava pro děti se konala ve Staré hospodě
Rozsvícení stromku
Týž den vpodvečer umocnili Bolebořští vánoční atmosféru rozsvícením stromečku u místního kulturáčku. I když počasí nebylo právě
vánoční, akce přilákala desítky
občanů všech generací. V kulturáčku bylo pro ně připravené
občerstvení v podobě svařeného
vína, punče a nechyběly ani sladké domácí dobroty - štrúdl, perník,

▲ Kdo přišel na rozsvícení vánočního stromku, mohl se občerstvit. Všechny pochoutky byly jako
obvykle domácí výroby.
► O zpěv vánoční koledy se
postarali ti nejmenší. Jejich hlasu
dodaly sílu mikrofon a reproduktor.

štola a mnoho dalších pochoutek.
Samozřejmě k vánoční atmosféře patří také zpívání koled, které
nesmělo chybět pod rozsvíceným
vánočním stromečkem a kterého
se zhostili ti nejmladší z účastníků. Všichni zúčastnění si odnesli
kromě příjemného svátečního dojmu také malý dáreček v podobě
domácího perníčku.
Mikuláš
Netradičně, o den později než
je zvykem, a to ve čtvrtek šestého, zavítal do Boleboře Mikuláš
s čerty a anděly. Později proto, že
všichni čekali na Krampus čerty,
kteří zahájili mikulášskou veselici průvodem přes celou vesnici.
Průvodu se zúčastnil hojný počet
dospělých a dětí nejen z vesnice, ale také z blízkého okolí.
Mikulášská besídka proběhla na

Bolebořské Vánoce jsou do
modra.
přednesly připravenou básničku
nebo zazpívaly písničku. Odpoledne se velmi vydařilo, na dětech
bylo znát, že se baví a užívají
si zábavu. Z besídky odcházely
rozesmáté a spokojené.

Vítězové turnaje ve stolním tenise: Jaroslav Hrudka ml. a Lenka
Popelková.

Čerti, kteří tentokrát do Boleboře dorazili, budili opravdu respekt.
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Foto 4x Tomáš Talacko, 3x Luboš Mizun

Turnaj ve stolním tenise
Již tradiční předvánoční akcí je
turnaj ve stolním tenise. Proběhl
v sobotu 15. prosince a střetly se
v něm dvoučlenné týmy, jejich složení určil los. V zarputilých bojích,
které se odehrávaly za příjemné
a přátelské atmosféry, se nejvíc
dařilo dvojici Jaroslav Hrudka ml.
- Lenka Popelková, která ve finále přehrála Jaroslava Hrudku st.
a Václava Soběslavského. (pt/lm)
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STRUPČICE

Sušanské Vánoce: výstava betlémů v kostele sv. Marka
brány, následovalo hudební vystoupení souboru Schola sv. Marka. V kostele bylo zhasnuto, jen
mihotavá světýlka svíček ozařovala kostelní prostory a dokreslovala tak výjimečnou atmosféru
odpoledne, jímž přítomné provázel slovem Petr Marek Stašek.
Návštěvníci si mohli společně
se Scholou zazpívat nebo jen tak
posedět a tiše poslouchat.

„Někoho ohřál svařák, někoho
ohřívač, jiného vánoční naladění,“
popsala náladu jedna z organizátorek, Daniela Stašková. „Mezitím
se venku rozsněžilo, takže bylo
krásně pocukrováno, pak ještě
trochu svařáku nebo moštu na
cestu domů...“
Závěrem D. Stašková vyjádřila
poděkování všem, kdo se na této
adventní akci podíleli.
(ds)

Jeden z vystavených betlémů včetně nasvícení.
Sušany - V neděli 16. prosince
uspořádal Spolek sv. Marka malý
vánoční jarmark, kde si mohli
návštěvníci koupit drobnosti pro
vytvoření vánoční nálady, drobné
dárečky, nebo se jen občerstvit
svařeným vínem, domácím moštem či klobásou.
Na kůru kostela byla instalována
malá výstava betlémů, kterou pro
letošek obohatil zajímavý betlém
od řezbáře Jana Kudrny z Bran-

dova, který doplnil jejich celkový
počet na třináct. Jsou na něm
výjevy z betlémské scény. Tento exemplář zapůjčilo do Sušan
Oblastní muzeum v Chomutově,
za to mu patří poděkování organizátorů. Kdo si netroufal vyjít po
starých schodech na kůr, mohl se
alespoň zastavit venku, kde byl
též malý betlém.
Po setmění přišla chvíle pro
slavnostní rozsvícení Vánoční

Vystoupení souboru Schola sv. Marka.

Foto 3x Daniela Stašková

Otázky pro starosty obcí: ohlédnutí i pohled dopředu
Přelom starého a nového roku je obdobím bilancování, ale i zamýšlení se nad tím, co přinese nadcházející období. Položili jsme starostům Boleboře,
Strupčic a Vrskmaně tři otázky na toto téma.
1. V roce 2018 skončilo volební období. Co bylo podle Vás v minulých čtyřech letech největší změnou pro vaši obec?
2. Začíná další čtyřleté období. Máte před sebou nějaký dlouhodobější cíl, který byste chtěl v následujících letech splnit?
3. Lidi přece jen spíš zajímá krátkodobější perspektiva. Stanovil jste si nějaký úkol, který byste rád splnil do konce roku 2019?
Martin Valeš - Boleboř
1. Podle mého soudu k žádným
závažným změnám nedošlo. Probíhaly standardní opravy komunikací a vodovodu, v rámci našich
finančních možností nešlo o nic
zásadního.
2. Dohodli jsme se, že bychom
měli více využívat možností získávat dotační tituly. Chtěli bychom
tak především vyřešit problém rekreačního střediska, vybudovat
chodník podél průtahové komunikace a konečně vyřešit hlavní cíl
- kanalizaci obce.
3. V roce 2019 by to měla být
postupná oprava ulic odbočujících z páteřní komunikace.
Luděk Pěnkava - Strupčice
1. Největším úspěchem je bezesporu vybudování nové sportovní haly. Hala plní jak úlohu
sportovního zázemí, tak kulturního domu.Významné byly také
přístavba mateřské školy, která

zvýšila její kapacitu, zasíťování
a prodej patnácti parcel pro rodinné domy a výstavba bytového
domu s dvanácti byty pro mladé
místní obyvatele.
2. Chceme získat dotace na dva
opuštěné objekty ve Strupčicích
na návsi a přebudovat je k pořádnému využití. Chceme postavit
pro školu nové dílny a zrekonstruovat kuchyň a jídelnu. Další
důležitou věcí je oprava střechy a
fasády kostela ve Strupčicích,

Strupčická sportovní hala
3. Hlavně ta školní kuchyň, možná dílny a také nové herní prvky
pro děti v osadách Hošnice, Okořín a Sušany. A také máme v plá-

nu připravit poslední zónu parcel
pro rodinné domy.
Václav Hora - Vrskmaň
1. Mimo drobné investiční akce,
jako je pergola před restauraci
a ostatní drobnosti, bylo největší
změnou přebudování bývalé pošty na Mateřskou školu Pošťáček.
Školka funguje k naší spokojenosti a s ní k nám přišly i výborné
paní učitelky, které sebou přinesly
i kus kultury. Kultura je další změnou, která začíná fungovat. Podařilo se dát dohromady partu žen,
které při místní knihovně pořádají
různé akce pro děti. Už tradiční
jsou letní kina pořádané ve spolupráci s Jirkovským kinem, letní
multižánrový festival atd. Minulý
rok jsme, doufám, založili další
hezkou tradici - konání letního
divadelního představení v parku.
2. Těch cílů je víc. Především
provést odkanalizování Zaječic.
Dále přestavět bývalou školy na

bytový dům, modernizovat veřejné osvětlení, zateplit kulturní dům
a opravit jeho střechu.
3. Naprosto podstatná je pro nás
výstavba ČOV a přetažení splaškových vod z Vrskmaně do ČOV.
To bude trochu náročnější hlavně
pro spodní část obce, protože dojde k rozkopání a úpravě dešťové
a splaškové kanalizace a uložení nové tlakové kanalizace.(lm
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Vydařená tečka za úspěšným rokem

S volejbalem se seznámili i prvňáčci

Mladí dali gól, běží si plácnout se ´starými´. Úsměvy, pohoda a radost
ze hry - to byly průvodní jevy vánoční besídky florbalistů.
Foto LM
Klub Florbal Miners Jirkov uspořádal na závěr roku 2018 vánoční
besídku. Byla to symbolická tečka
za rokem, který považuje vedení
klubu ve své nedlouhé historii za
velmi úspěšný. Za úspěch lze považovat nejen sportovní výsledky
a rostoucí hráčská úroveň, ale
především stálý nárůst členské
základny ve všech kategoriích,
zejména mládežnických.
A protože jde o sportovní klub,
symbolické poslední setkání bylo
ve sportovním duchu. V neděli 23.
prosince dopoledne se tělocvična ZŠ Krušnohorská proměnila
ve tři florbalová hřiště. Na nich
se střetla mužstva poskládaná z
hráčů a hráček všech generací,
takže míček v jednom týmu proháněli muži vedle děvčátek ještě
předškolního věku. Z tohoto slo-

žení týmů vyplývalo, že tu nešlo
o opravdové zápasy, ale především o radost z pohybu a oslavu
oblíbeného sportu.
Vánoční besídka florbalistů
měla ještě jeden rozměr. V rohu
tělocvičny byla připravena kasička na podporu kadaňského florbalisty Radka Zelinky, který byl
v listopadu při pouličním přepadaní pobodán tak nešťastně, že mu
kvůli nedostatečnému prokrvování musela být amputována část
nohy. V kasičce se nashromáždilo 6 580 Kč. Klub Florbal Miners
částku zdvojnásobil, takže na
sbírku pro kadaňského sportovce
putuje z Jirkova 13 160 Kč.
Organizátoři děkují všem aktérům za krásně prožitý den a také
za štědrou finanční pomoc pro
Radka.Zelinku.
(lm)

Volejbalový klub Jirkov - Ervěnice uspořádal v pátek 7. prosince
ve spolupráci s Okresním volejbalovým svazem v Chomutově
a SVČ Domeček Chomutov srovnávací turnaj ve žlutém minivolejbale. Turnaj se uskutečnil ve
sportovní hale na MGZŠ Krušnohorská a zúčastnily se ho děti
z 1. a 2. tříd, které vytvořily 36
dvoučlenných týmů.
Šest nejlepších družstev dostalo diplomy a věcné ceny, první tři
družstva dostala medaile.
Velké poděkování patří městu
Jirkov a trenérům a dětem z VK

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jirkov - Ervěnice, kteří pomáhali
s organizací turnaje.

Vítězné Kateřina (vlevo) a Tereza.
Foto archiv klubu

Nejlepší šestice:
Tereza Hlinovská + Kateřina Hubková (ZŠ Budovatelů)
Simon Kašpárek + Lukáš Drs (ZŠ Budovatelů)
Vít Kubieň + Nela Dolejšková (ZŠ Budovatelů)
Tomáš Michalík + Vojtěch Bezděka (ZŠ Nerudova)
Azzaya Byambadorj + Marek Havránek (ZŠ Krušnohorská)
Magdalena Přikrylová + Bohdana Kašpárková (ZŠ Budovatelů)

FOTBAL

Fotbalisté dětem: Mikulášská šou
Počátkem prosince uspořádali
fotbalisté Sportovního klubu Ervěnice - Jirkov již tradiční Mikulášskou šou. V Jirkovském divadle
se sešlo víc než 150 dětí, převážně ervěnických fotbalistů, ale také
děti z Dětského domova ve Vysoké Peci a partnerů akce.
O zábavu v podobě písniček
a soutěží se postaral bývalý

moderátor televize Nova Míra
Kaplan, Mikuláše, čerta a anděla
zajistila agentura Arabela. Celou
šou zahájila místostarostka Jirkova Dana Jurštaková.
Sportovní klub děkuje městu
Jirkov a sponzorům, firmám Rocknet s. r. o. a Strix Chomutov, bez
jejichž podpory by se akce v tomto
rozsahu těžko uskutečnila. (ts/lm)

FUTSAL

Turnaj pro chlapce ze sociálně znevýhodněného prostředí

V rámci projektu „Volný čas trávíme sportem“ se v neděli 16. prosince uskutečnil vánoční turnaj ve
futsale, a to za finanční podpory
Ministerstva vnitra ČR a podílu
města Jirkova.
Turnaj se konal v tělocvičně ZŠ
v ulici Budovatelů a zúčastnilo se
ho pět týmů. Ty tvořili zejména
chlapci ze sociálně znevýhodněného prostředí a převážně ze
sociálně vyloučených lokalit Jirkova.
Hrálo se dvoukolově systémem
každý s každým, celkem dvacet
zápasů, takže si všichni pořádně
zahráli.
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Momentka z jednoho ze dvou desítek utkání vánočního turnaje.
Foto 2x Kateřina Pilná
Vítězem turnaje se stali hráči
týmu FC Roma, kteří do posled-

Nejlepší hráč Jan Sinu přebírá ocenění z rukou preventisty městské policie Martina Vršana.

ního zápasu bojovali o první
místo s týmem PSG. Nejlepším

hráčem byl vyhlášen Jan Sinu
(PSG).
(mv)
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Ve Vánočním turnaji ve futsale brala Krušnohorská dvakrát stříbro

Mladší žáci: klíčový moment rozhodujícího utkání - soupeř (ZŠ Na Příkopech) se raduje, hráči Krušnohorské ztuhli, brankář loví míč ze sítě.
Tradiční Vánoční turnaj základních škol ve futsalu uspořádala
Asociace školních sportovních
klubů Chomutov a Spolek Chomutovská liga malého fotbalu ve
spolupráci se společností Kultura a Sport Chomutov. Turnaj se
konal v Městské sportovní hale

v Chomutově a letos to byl již
sedmnáctý ročník. Zúčastnilo se
ho osm základních škol z Chomutova, Jirkova a Března. V mladší
kategorii (5. - 6. třída) nastoupilo
sedm týmů, z toho dva jirkovské.
Ve starší kategorii (7. - 8. třída)
to bylo šest týmů a naše město

reprezentovala ZŠ Krušnohorská.
V mladší kategorii našim barvám
(Krušnohorská) uniklo vítězství až
v posledním utkání turnaje, ve
kterém Jirkovští podlehli nejtěsnějším poměrem 1:0 celkovému
vítězi, chomutovskému týmu z
Příkop. O bronz přišel další jirkovský zástupce, ZŠ Studentská, jen
kvůli o dva góly horšímu skóre.
Adam Novotný (Studentská) byl
vyhlášen nejlepším hráčem turnaje.
Ve starší kategorii zvítězila ZŠ
Zahradní Chomutov, která neprohrála ani jeden zápas. O tři body
méně a druhou příčku získala ZŠ
Krušnohorská Jirkov.
Všechny týmy byly za své výkony oceněny sladkostmi, poháry a medailemi. Jak se pořadatelé i účastníci shodli, turnaj

Nejlepší hráč turnaje v kategorii
mladších žáků Adam Novotný (ZŠ
Studentská).
Foto 3x Ladislav Chlíbek
s předvánoční atmosférou se vydařil a všem zúčastněným se líbil.
(jk/lm)

Odbor KČT Chomutov, TOM Stopaři
a Klub Krušnohorců vás zvou na

XVII. ročník turistického
pochodu
Krušnohorské poselství
Tento turistický pochod se pořádá v sobotu 12. ledna 2019.
Pochod je zařazen do Dvoustovky turistických akcí KČT a také jako
akce běžecké turistiky.
Nově - možnost zakoupit Novoroční čtyřlístek (charitativní akce na
podporu aktivit zdravotně handicapovaných).
Trasy: pro odvážné 20 km, pro méně odvážné 11 km a pro ostatní
30 km.
Trasy jsou vedeny v blízkém okolí města Jirkova a Chomutova.
Místo prezentace: klubovna TOM Stopaři, ulice Školní 1727, Jirkov
(Nové Vinařice, vedle 4. ZŠ) od 7:30 do 10:00 hodin.
Cílové místo: tamtéž, do 16:00 hodin.
Startovné: 20,- Kč.
Ubytování: v pátek i v sobotu v klubovně TOM Stopaři ve vlastních
spacích pytlích, přihlášení do 9. ledna 2019.
Občerstvení: dle uvážení z vlastních zdrojů.
Odměna: zážitky a diplom.
Na prezentaci lze koupit i záznamník IVV Příměstská trasa Jirkov.
Doprava: Jirkov zast. - trať ČD 130 Chomutov-Ústí nad Labem,
Jirkov - trať ČD 133 Chomutov-Jirkov
Mapa: Krušné Hory: Chomutovsko-Mostecko (edice KČT)
Informace:
Jaromír Raisr
tel.: +420 724 064 608
Mičurinova 317
tel.: +420 724 266 063
431 11 Jirkov
krus@ivosh.net

Výraz poražených finalistů při vyhlášení výsledků - ztělesněný smutek.

Domácí mistrovská utkání
Volejbalového klubu Jirkov

místo: tělocvična základní školy v Krušnohorské ulici
datum kategorie

název družstva hostí

5. 1.
6. 1.
13. 1.
19. 1.
20. 1.
20. 1.
26. 1.
27. 1.
2. 2.
3. 2.
3. 2.
10. 2.

SK Volejbal Ústí n. L.
mistrovský turnaj
mistrovský turnaj
SKTO Duchcov
mistrovský turnaj
Lovosice
VK Roudnice n.L.
mistrovský turnaj
Slávie USK Plzeň
mistrovský turnaj
Volejbal Ústí n.L.
mistrovský turnaj

KP juniorky
KP mladší žákyně 6
KP mladší žákyně 3
KP juniorky
KP mladší žákyně 4
KP kadetky
KP muži B
KP mladší žákyně 6
2. liga muži A
KP mladší žákyně 4
KP kadetky
KP starší žáci

čas
10:00 + 14:00
9:00
9:00
10:00 + 14:00
9:00
10:00 + 14:00
10:00 + 14:00
9:00
10:00 + 14:00
9:00
10:00 + 14:00
9:00
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Kino

čtvrtek 17. 1.
17:30 Bohemian Rhapsody životopisný,
drama
20:00 Robin Hood akční, dobrodružný

telefon: 474 680 337

středa 9. 1.
17:00 Asterix a tajemství kouzelného lektvaru animovaný, dobrodružný
20:00 Bumblebee akční, dobrodružný, scifi

pátek 18. 1.
9:00 Toman drama, historický
17:30 Bumblebee akční, dobrodružný, scifi
20:00 Skleněný thriller, drama

čtvrtek 10. 1.
17:30 Bumblebee akční, dobrodružný, scifi
20:00 Doktor Martin: Záhada v Beskydech
komedie, krimi

sobota 19. 1.
15:00 Ledová sezóna: Medvědi jsou zpět
animovaný, komedie
17:30 Spider-Man: Paralelní světy animovaný, akční
20:00 Husí kůže 2: Ukradený Halloween
dobrodružný, komedie

pátek 11. 1.
17:30 Spider-Man: Paralelní světy animovaný, akční
20:00 Aquaman akční, dobrodružný

neděle 20. 1.
15:00 Ledová sezóna: Medvědi jsou zpět
animovaný, komedie
17:30 Husí kůže 2: Ukradený Halloween
dobrodružný, komedie

sobota 12. 1.
15:00 Raubíř Ralf a internet animovaný,
komedie
17:30 Spider-Man: Paralelní světy animovaný, akční
20:00 Bumblebee akční, dobrodružný, scifi

středa 23. 1.
17:00 Ledová sezóna: Medvědi jsou zpět
animovaný, komedie
20:00 Kursk drama, historický

neděle 13. 1.
15:00 Raubíř Ralf a internet animovaný,
komedie
17:30 Robin Hood akční, dobrodružný

čtvrtek 24. 1.
17:30 Psí domov dobrodružný, rodinný
20:00 Favoritka drama, komedie

středa 16. 1.
17:00 Raubíř Ralf a internet animovaný,
komedie
20:00 Bumblebee akční, dobrodružný, scifi

pátek 25. 1.
9:00 Důvěrný nepřítel mysteriózní, thriller
17:30 Robin Hood akční, dobrodružný
20:00 Psí domov dobrodružný, rodinný

Zámek Červený Hrádek

sobota 26. 1.
15:00 Raubíř Ralf a internet animovaný,
komedie
17:30 Bumblebee akční, dobrodružný, scifi
20:00 Skleněný thriller, drama
neděle 27. 1.
15:00 Raubíř Ralf a internet animovaný,
komedie
17:30 Schindlerův seznam drama, historický
středa 30. 1.
17:00 Ovečky a vlci animovaný, dobrodružný
20:00 Skleněný thriller, drama
čtvrtek 31. 1.
17:30 Psí domov dobrodružný, rodinný
20:00 Narušitel horor
pátek 1. 2.
9:00 Zlatý podraz drama, romantický
17:30 Skleněný thriller, drama
20:00 Ženy v běhu komedie
sobota 2. 2.
15:00 Ovečky a vlci animovaný, dobrodružný
17:30 Spider-Man: Paralelní světy animovaný, akční
20:00 Ženy v běhu komedie
neděle 3. 2.
15:00 Ledová sezóna: Medvědi jsou zpět
animovaný, komedie
17:30 Ženy v běhu komedie

Galerie Jirkov

telefon: 474 684 560

telefon: 724 685 288

Výstavy
Pohádkový svět – na příchozí čekají známé postavy z pohádek O Červené karkulce, Čert a Káča,
Krkonošské pohádky, víly, vodníci, a ostatní obyvatelé pohádkové říše.
Otevírací doba: úterý až neděle (10 až 16 hodin), vstupné 20 Kč.
od 19. 1. do 17. 3.
Dracula a ti druzí
Dracula, Čachtická paní, krumlovská kněžna Eleanora ze Schwarzenbergu, Kateřina z Komárova,
Van Helsing a mnoho dalších. Hrůzu do očí vám vženou stylizované scény a unikátní pohyblivé
obrazy, které se vám proměňují přímo před očima.w
Prohlídky denně (kromě pondělí) od 10 do 17 hodin.

Věra Vernerová - od světových celebrit
po bídu chatrčí
výstava fotografií známé české fotografky
Starý Jirkov - fotografie historie Jirkova
vstupní hala galerie
výstava potrvá do 31. 1. 2019
Otevírací doba:
Úterý 10:00 - 12:30
Středa, čtvrtek, pátek 16:00 - 17:30
Sobota 14:00 - 17:30

Lezecká aréna
telefon: 474 345 540

čtvrtek 31. 1. 19:00 hodin
pondělí
- pátek- 8:00
- 17:30 se
hodin
Mára
Holeček
Dotknout
nebe
Miniškolka
Přednáška
jednoho z nejlepších horolezců
Možnost docházení dětí denně nebo
světa!
dle potřeby jen určité dny v týdnu.

pátek 1. 2. 17:30 - 21 hodin
5. kolo Bouldering Session
Otevřený
v boulderingu
ze série Boulpondělí
- pátekzávod
8:00 - 17:30
hodin
dering Session.
Miniškolka
Možnost docházení dětí denně nebo
dle potřeby jen určité dny v týdnu.

Základní umělecká škola

telefon: 474 654 077

pondělí 28. 1. - čtvrtek 31. 1. Školní soutěž hudebního oboru všech nástrojů

koncertní sál ZUŠ

Kruh přátel hudby
Komorní koncert
Kateřina Englichová - harfa, Vilém Veverka - hoboj

koncertní sál ZUŠ

úterý 29. 1. 18:30

