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Jirkovské fotbalové
kluby bilancují
podzimní část sezony

První etapou začne velká
rekonstrukce Dvořákovy
ulice. Přibudou dvě
okružní křižovatky,
cyklostezka...
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F o tbal i sté v poloč as e

„R o k b u d e pl ný
v e l k ý c h věcí“
Jaký bude podle
starosty Radka
Štejnara letošní rok
z pohledu města?
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Veřejné zasedání
Nejbližší veřejné zasedání
zastupitelstva se koná
15. února. Začíná ve 14 hodin
v zasedací místnosti městského úřadu.

Milí Jirkované,
drazí čtenáři
otevřeli jste první číslo nových
Jirkovských novin. Jak moc jsou
nové, to je patrné na první pohled.
Kompletně barevné, časopisový
rozměr i papír, moderní rozvržení vnitřního obsahu, více stránek,
nové rubriky.
Věřte, že nevznikly přes noc.
Pracovali jsme na nich už od
loňského jara. Posuzovali jsme
několik podob titulní stránky, poté
spoustu barevných variant. Grafické studio zpracovávalo postupně různé odstíny červené, fialové,
hnědé, modré... Nakonec se nám
zalíbila kombinace, která je s Jirkovem spojená a do níž máme laděný i městský web. Tedy modrá
a oranžová.
Ale vybrat barvy bylo jen jedno

z mnoha rozhodnutí. Zvětšili jsme
třeba mezery mezi řádky, aby se
vám články pohodlněji četly. Větší „vzdušnost“ je trend, kterým se
ubírají všechna moderní média.
Kulturní servis jsme přesunuli
z vnitřku novin na zadní stranu,
abyste ho měli vždy jednoduše na
očích a nemuseli novinami listovat. Snažili jsme se také co nejvíc
využít naše logo, ať je jasné, že

tyhle noviny jsou opravdu jirkovské...
Co zůstává stejné, je snaha
naplnit naše noviny vším zajímavým, podstatným či užitečným,
co se v našem městě stalo, děje
či plánuje. Kvůli tomu je město začalo v roce 1996 vydávat
a proto je vydáváme dodnes.
Jsem ráda, kam se nám podařilo Jirkovské noviny posunout. Už
když jsem před lety prosazovala,
aby se roznášely do všech schránek místo na pár odběrových
míst, měla jsem tuhle vizi. Musím
poděkovat radním i zastupitelům, že umožnili tento cíl naplnit.
A také poděkovat vám, že Jirkovské noviny stále a stále čtete.
Tvoříme je pro vás.
Příjemné čtení přeje
Dana Jurštaková,
místostarostka Jirkova

Zajímavost

Jednadvacet let Jirkovských novin: Od čtyřstránky
za dvě koruny po moderní časopis do schránek

Žádost o povolení vydávat „informační občasník“ podával Městský
úřad v Jirkově tehdejšímu okresnímu výboru už v roce 1995. První čísla Jirkovských novin začínají
vycházet o rok později. Jsou tištěná na kancelářský papír, mají čtyři
stránky, občas je dovnitř vložen
ještě samostatný list s kulturními
akcemi. Podle tiráže „vychází dle
potřeby, nejméně však 2 x ročně“.
K lidem se však noviny dostávají
daleko častěji, třeba v roce 1997
vyšlo deset čísel. Každé má náklad tisíc kusů a za dvě koruny je
k dostání na nejrůznějších místech ve městě. Hlavička se často
mění, i když nijak výrazně.
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Výraznější změna přichází v září
roku 2000. Jirkovské noviny totiž
poprvé vycházejí na novinovém
papíře. Hlavička dostává hezkou
grafickou podobu v zeleném provedení. V levém rohu se poprvé
objevuje symbol kostela sv. Jiljí
a městské věže, který poté na
titulní stránce městských novin
vydrží dlouhých šestnáct let. Náklad je stále tisíc kusů. Noviny
mírně podraží, stojí tři koruny.
To se změní v květnu roku 2006,
kdy jsou Jirkovské noviny poprvé rozdávány zdarma. Ještě ale
nejdou do všech schránek, opět
jsou k dostání jen na vybraných
místech.

Říjnové číslo roku 2007 vychází poprvé v podobě, jakou dnes
zná většina Jirkovanů. Jsou laděné do oranžova, mají profesionálnější grafické rozvržení, jsou
šestistránkové (tedy s vkládaným
listem). Náklad se zvyšuje na patnáct set kusů a v následujících letech postupně roste na číslo 2400
kusů. V lednu 2013 přichází další
velká změna - Jirkovské noviny
se poprvé distribuují všem lidem
do schránek. Náklad tak skokově
roste na 9700 kusů. To už jsou
noviny osmistránkové, uvnitř přibyly strany věnované dění v okolních obcích (Strupčice, Vrskmaň
Boleboř a tehdy i Otvice).

Leden 2017. Po bezmála roční
přípravě vycházejí Jirkovské noviny v absolutně nové a moderní
podobě. Držíte je v ruce, přesto
v kostce: mají lesklý časopisový papír a rozměr se zmenšuje
na pohodlnější formát A4. Titulní
stránka a grafické rozvržení jsou
navržené profesionálním studiem. Jsou také celé barevné (do
té doby tak vycházela v barvě jen
speciální čísla). Jako nosné barvy
byly zvolené modrá a oranžová,
do nichž je laděný městský web
a které využívá také logo Jirkova.
Počet stránek se zvyšuje na dvacet. Zůstává distribuce do schránek všech Jirkovanů.
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Investice

Velká rekonstrukce Dvořákovy ulice: Dvě okružní
křižovatky, cyklostezka, nová parkovací místa...
Největší investiční akcí
letošního roku bude
bezesporu první část
rekonstrukce Dvořákovy ulice.
Hlavní průtah Jirkovem se radikálně změní. Z Dvořákovy ulice
zmizí středové betonové panely, dvě křižovatky se promění na
kruhové objezdy. Rekonstrukce
za zhruba šedesát milionů je rozdělená do etap, letos začne první.
Během ní projde opravami úsek
od polikliniky směrem ke křižovatce nad Tescem. „Zrekonstruujeme při ní silnici a chodníky, vybudujeme nová parkovací místa
a cyklostezku, bude potřeba také
odvodnit zpevněné plochy a upravit veřejné osvětlení a trakční vedení,“ vypočítává vedoucí odboru
investic Milan Reiner. A zásadní
změna - zmíněnou křižovatku nad
Tescem (Dvořákova x Vinařická)
město přebuduje na kruhový objezd.
VYHLÁŠKA

V letošním roce je naplánovaná první etapa rekonstrukce Dvořákovy ulice, a to od polikliniky směrem ke křižovatce nad Tescem (na snímku). Ta se promění na okružní křižovatku.
Foto Josef Dušek
Podobnou rekonstrukcí projde
v dalších letech i druhá část Dvořákovy ulice, směrem ke křižovatce s ulicemi Palackého a Ervěnická. I ta se změní v okružní.
Celý úsek se zúží, navíc budou
v této části upravené zálivy u za-

stávek MHD. Zvlášť se projektuje
rekonstrukce mostu nad Bílinou,
pod nímž by měla vést cyklostezka protažená z Olejomlýnského
parku.
Poslední fází rekonstrukce bude
oprava části od posledně zmíně-

né křižovatky směrem k základní
umělecké škole.
Celkové náklady na rekonstrukci všech tří částí jsou spočítány
zhruba na 60 milionů korun. Jde
o bezkonkurenčně největší investiční akci v příštích letech. (jd)

MĚSTSKÁ POLICIE

Poplatek za odpad
se nezvyšuje

Strážníci hledají
kolegy a psovoda

Za svoz odpadu zaplatí letos Jirkováci stejně jako v loňském roce,
a to 508 korun. Roční poplatek je
nutné uhradit do 15. prosince,
stále je však možné jej zaplatit ve
čtyřech splátkách, a to do 15.2.,
15. 5., 15.8. a 15.11.
V platnosti zůstává také několik
skupin lidí, kteří jsou od poplatku
osvobozeni. Jde například o malé
děti umístěné v dětském domově,
lidi ve vězení či Jirkováky, kteří
pobývají déle než půl roku v kuse
mimo republiku.
Veškeré podrobnosti obsahuje
vyhláška, kterou v prosinci schválili zastupitelé. Najdete ji také na
webu města.
(jd)

Výběrové řízení na strážníka
a také psovoda vypsalo město
Jirkov. Měli by posílit stav místní
městské policie.
Žena, kterou strážníci ke služebnímu psovi přijali loni, odešla
ještě před tím, než složila psovodské zkoušky. Proto teď město
hledá psovoda znovu. Zároveň
jsou ale volná místa i na pozicích
běžných strážníků.
Uchazeč musí splňovat podmínky bezúhonnosti a spolehlivosti
podle zákona o obecní policii, být
starší 21 let, zdravotně způsobilý
a mít řidičský průkaz skupiny B.
Měl by mít minimálně středoškolské vzdělání, u psovodů je samozřejmě výhodou zájem o kynologii
či znalost práce psovoda.
Další instrukce pro zájemce jsou
v podmínkách výběrového řízení
na webu města, uzávěrka přihlášek je do konce ledna. Předpokládaný nástup je od 1. dubna. (jd)

Plán investičních akcí na rok 2017

● Rekonstrukce komunikace - Dvořákova - I. etapa (10 milionů)
● Zasíťování lokality pro rodinné domy Na Skalce (8 milionů)
● Rekonstrukce komunikace - Studentská (7 milionů)
● Rekonstrukce sportoviště 1. ZŠ (6 milionů)
● Vybudování parkoviště - Červenohrádecká, 5. května (4,5 milionu)
● Vybudování cyklotrasy od lokality Panorama včetně úpravy křižovatky Březový vrch (3,8 milionu)
● Vybudování parkoviště - Osvobození (3,5 milionu)
● Vytápění čp. 309 Mostecká - gymnázium (2,5 milionu)
● Vybudování parkovacích stání - Jirkov střed a Pod Přivaděčem
(2,5 milionu)
● Rekonstrukce podlah v arkádových chodbách na Červeném
hrádku - II. etapa (2,35 milionu)
● Rekonstrukce komunikace - Jezerská (2 miliony)
● Odvodnění v ulici Osvobození + cyklostezka a chodník v ulici
Chomutovská - I. etapa (2 miliony)
● Rekonstrukce výtahů v domech Palackého čp. 1030 a Ervěnická
čp. 1031 (2,2 milionu)
● Rekonstrukce zpevněných ploch v Březenci (900 tisíc)
● Vybudování chodníku a rekonstrukce návsi Březenec (800 tisíc)
● Vybudování schodiště - Krušnohorská (650 tisíc)
● Rekonstrukce bezpečnostního přelivu Kachního rybníka (550
tisíc)
● Chodník v ulici G. Svobody (500 tisíc)
Plán včetně částek v rozpočtu schválili zastupitelé. Ve výčtu nejsou
obsažené akce pod 300 tisíc korun.
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Rozpočet je schodkový. Město si to může dovolit
„Peníze nevydělávají, je
výhodnější je proinvestovat,“ říká starosta

Rozpočet města Jirkova na rok 2017
Příjmy: 276 milionů (oproti roku 2016 o 15,6 milionu nižší)
Výdaje: 296 milionů (oproti roku 2016 o 10,8 milionu vyšší)

počtu stejně jako v minulých letech zanesli konzervativní odhad,
který je nižší než odhad ministerstva financí.“
Je tak možné, že rozpočet se
bude během roku plnit penězi
lépe, než je teď naplánováno.
A schodek se ve výsledku může
změnit v přebytek.
Rozpočet na letošní rok schválili
zastupitelé na prosincovém zasedání. Projednali ho bez připomínek.
Městskému rozpočtu se budeme věnovat také v únorovém čísle Jirkovských novin. Na tématické straně rozebereme, na co
všechno peníze z rozpočtu města
jdou.
(jd)

Necelých tři sta milionů korun
proteče letos rozpočtem města
Jirkova. Výdaje o dvacet milionů
převyšují plánované příjmy, město
si ale pomůže penězi našetřenými
v minulých letech.
Těch má poměrně dost. Celkem
disponuje více než devadesáti
miliony, které může volně použít.
Třeba i loňský rozpočet skončil
s přebytkem v řádu desítek milionů. Část peněz proto použije na
dofinancování letošního schodku.
Pokud by měl být rozpočet na
letošní rok vyrovnaný, muselo

by se město vzdát třetiny naplánovaných investic. A to by podle
starosty Radka Štejnara bylo
zbytečné. „Situace je taková, že
peníze v hotovosti se zhodnocují
jen málo. Proto je lepší je proinvestovat,“ vysvětluje.
Město v rozpočtu počítá s investicemi ve výši 64 milionů korun,
už se ale nemůže spolehnout na
velké příjmy z dotačních programů, jako to bylo třeba v případě
IPRM. Musí tak stavby, opravy

KRÁTKÉ ZPRÁVY

Zajímavost

Úředníci nakoupili
pro psy v útulku

Pekařství v centru města zase otevře

i rekonstrukce platit z vlastních
prostředků.
Oproti loňskému rozpočtu jsou
v tom letošním naplánované nižší
příjmy i vyšší výdaje. A to i přesto, že ekonomové předpokládají,
že na daních město letos získá
peněz více. „Daně jsou nejdůležitějším zdrojem příjmů do rozpočtu města, odhadovat je dopředu
je ovšem složité,“ dodává k tomu
vedoucí finančního odboru Josef
Koprušťák. „Proto jsme do roz-

Dva patnáctikilové pytle granulí pro střední i velká plemena,
jedno tříkilové pro štěňata, čtyřiadvacet velkých konzerv a tři velká balení piškotů. To je výsledek
interní sbírky, která proběhla před
vánočními svátky na městském
úřadě. Vybralo se při ní přes dva
a půl tisíce korun a zmíněné
psí pamlsky úředníci zakoupili v
místním obchodě U zlatého retrívra. Všechny pak putovaly do psího útulku.
(r)

Silničním správním úřadem
je nově stavební úřad
Působnost silničního správního
úřadu na úseku místních komunikací nově řeší odbor stavebního
úřadu a životního prostředí. Doteď
spadal pod odbor majetku města
a útvar investic.
Ten nadále zajišťuje v samostatné působnosti jako vlastník
komunikací jejich opravy, údržbu,
čištění a podobně. Stavební úřad
a životní prostředí vykonává na
úseku místních komunikací výkon
státní správy, tedy rozhoduje o zařazení a vyřazení pozemní komunikace do a z kategorie místních
komunikací a jako silniční správní úřad povoluje zvláštní užívání
místní komunikace. Podrobnosti
najdete na webu města.
(r)
4

Pekařství na rohu Kostelní ulice by mělo v druhé polovině ledna znovu otevřít.
Nový rok začal pro spoustu
Jirkovanů dobrou zprávou. Brzy
totiž znovu otevře oblíbené pekařství v centru města.
Obchod na rohu Kostelní ulice
je zavřený už několik týdnů, otevřít by měl zhruba v polovině ledna. Redakci Jirkovských novin to
potvrdili zástupci firmy Fistarus,
která přebírá některá pekařství
zkrachovalé Pekosy Chodov.

A to včetně toho jirkovského, kde
už se s majiteli domu dohodli na
nájemní smlouvě.
Původně společnost plánovala
otevřít už 9. ledna, jak slibovaly
také plakáty ve výloze. Nakonec
ale museli zaměstnanci firmy kvůli technické závadě na pecích termín o týden posunout.
Mezi Jirkováky přesto zpráva
vyvolala nadšení. „Tak to je úžas-

Foto Josef Dušek

né, díky...,“ děkovala za dobrou
zprávu na městském facebooku
Jirkovanka Slávka Holubová.
A další se k ní přidávaly jen stručnými vzkazy. „Supr.“ „Výborně.“
Pekařství zavřelo v polovině
listopadu, provozující společnost
z Chodova měla finanční problémy. Podobně dopadly také další
pobočky v okrese, některé z nich
s novou firmou znovu ožijí.
(jd)
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CHARITA

Malé město, velká srdce:
Jirkované vybrali na vozík
i na terapii pro dalšího chlapce

Největším příspěvkem
do sbírky Jirkov handicapovaným byl výtěžek
z tradičního charitativního adventu
Malé město, velká srdce. Jirkováci opět dokázali, že pomáhat
druhým je jim blízké. Během prosincových dvoudenních adventních trhů, jejichž výtěžek šel na
charitu, nakoupili výrobky za celkem 153 688 korun.
Částka tak překonala i loňský
rekord, kdy se podařilo vybrat 151
tisíc korun. „Je úžasné, jak se
v takových chvílích dokážeme
jako Jirkováci semknout a umíme
být při pomáhání druhým štědří,“
těší starostu města Radka Štejnara. Jak k tomu dodala místostarostka Dana Jurštaková, nezáleží
na tom, zda člověk na trhu utratil
několik stovek nebo pár korun.
„Každý, kdo si něco koupil, odcházel nejen s dárkem, ale také
s dobrým pocitem. A ten se neměří podle utracené částky,“ doplnila.
Vybraná suma činí největší
příspěvek do sbírky Jirkov han-

dicapovaným, která navázala
na Cestu proti bolesti. Společně
s příspěvky, které dárci posílali
přímo na účet sbírky, se podařilo
do konce roku nashromáždit 221
404 korun.
Podařil se tak husarský kousek.
Nejenže je dost peněz na nákup
elektrického vozíku pro postiženého Stanislava Hrzinu (150
tisíc), což byl hlavní cíl sbírky.
Organizátoři navíc mohli vytipovat dalšího postiženého chlapce
z Jirkova, kterému vybrané peníze pomohou. Jde o dvanáctiletého Tomáše Orla z Jirkova, který
trpí triparesou (ochrnutí tří končetin). Ze sbírky půjde 56 tisíc korun na speciální terapii v pražské
neurorehabilitační klinice (více ve
článku níže).
Vozík Standovi předají organizátoři adventu během února, Tomáš terapii absolvuje na začátku
léta.
Zbylé peníze organizátoři využijí ve prospěch místní organizace PRO Handicap, a to na nákup
kompenzačních pomůcek pro postižené děti.
(jd)

Postižený Tomáš může díky
sbírce na speciální terapii
Ve sbírce Jirkov handicapovaným se vybralo tolik peněz, že
pomůže i dalšímu postiženému
chlapci. Dvanáctiletý Tomáš Orel
bude moci absolvovat čtyřtýdenní
terapii nazvanou Kosmík.
Tomáš se kvůli ochrnutí končetin pohybuje pouze na vozíku, bez
něj to zvládne na kratší vzdálenosti jen s chodítkem. Terapii už
v minulosti absolvoval díky jiné
nadaci a podle maminky měla na
kondici jejího syna příznivý vliv.
Proto by ji chtěli zopakovat.
„Terapie představuje jedinečný
koncept spojující klasickou rehabilitaci s nejnovějšími objevy na
poli neurologie a neuro-plasticity
mozku,“ popisuje Klára Skálová,

Tomáš Orel při rehabilitačním cvičení.
Foto archiv rodiny
koordinátorka terapie z pražské
kliniky Axon. Zlepšuje se díky ní
motorika pacientů.
Terapie stojí přes 56 tisíc korun
a pojišťovna ji nehradí. Díky sbírce už si Tomášovi rodiče mohli
zamluvit na klinice termín, a to na
přelomu června a července. (jd)

▲ ► Hlavní atrakcí druhého dne trhů byla třímetrová vánočka, kterou
upekly kuchařky ze ZŠ Krušnohorská.
▲◄ Součástí trhů byl i kulturní program, na snímku malé zpěvačky ze
ZŠ Budovatelů.
▲ Ve stáncích byla k dostání spousta ručně vyráběných věcí od místních školáků, seniorů, členů Mlýnského spolku, klientů domu dětí
a mládeže či dětí z dětského domova ve Vysoké Peci.
Foto 3x Josef Dušek

Bohatou fotogalerii
z dvoudenního charitativního adventu najdete
na městském facebooku.

Místo nakupování vánočních dárků
poslala deset tisíc na charitu
Tohle je dopis, který dokáže
vzít za srdce. Před vánočními
svátky přišla Milanu Dzuriakovi, iniciátoru charitativní Cesty
proti bolesti, zajímavá zpráva
od slečny Elišky. „Rozhodla
jsem se letos místo kupování
dárků celé rodině darovat něco
jiného - co nám všem udělá radost a možná trochu připomene, jak dobře se máme, když
jsme zdraví. Takže částku, kterou bych normálně utrácela za
dárky pro všechny, pošlu prostřednictvím Vaší nadace na
dárek někomu, kdo to opravdu

potřebuje. Doufám, že z toho
u nás doma budou mít všichni radost aspoň poloviční, jako mám
já...“
Čtyři dny před Štědrým dnem
na konto opravdu poslala úctyhodnou částku, deset tisíc korun.
„Nebudu lhát a přiznám, že mě
to silně zasáhlo u srdce,“ přiznal
Milan. A nedojalo to pouze jeho.
„Smekám, paní Eliško,“ vzkázala
dárkyni na dálku Jirkovanka Jitka Chmelová Dvořáková. „To je
něco tak nádherného, když zjistíme, jací jsou mezi námi ještě
lidé...“ S tím lze jen souhlasit. (jd)
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KRÁTKÉ ZPRÁVY

Stížnosti a petice
v roce 2016
Za loňský rok přijal Městský
úřad v Jirkově celkem 37 stížností
a dvě petice (za zrušení dětského
hřiště a ve věci dopravní obslužnosti - linka č. 13 a č. 16).
Přijaté stížnosti se týkaly veřejného prostranství (16x), mezilidských vztahů a sousedskýchsporů (8x), činnosti Městské policie
(3x), životního prostředí (2x), příspěvkových organizací a jejich
zaměstnanců (1x), sekání trávy
(3x), zaměstnanců či pracovního
postupu městského úřadu (1x),
ostatních podnikatelských subjektů (3x).
(r)

Za lidi s adresou na úřadě
dopisy nepřebíráme
Městský úřad s nástupem nového
roku připomíná, že nebude přebírat od doručovatelů korespondenci pro občany, kterým byla
přidělena úřední adresa (nám. Dr.
E. Beneše 1, Jirkov). Je v jejich
zájmu, aby si u České pošty zjistili, jaké mají možnosti, aby se ke
svým písemnostem dostali.
Pokud jde o písemnosti určené do vlastních rukou, podatelna
úřadu přijme výzvu k vyzvednutí.
Dotyční si však musí sami ověřovat, zda pro ně nějaká výzva na
podatelně neleží.
(r)

DOBRÝ SKUTEK

Nejkrásnější vánoční dárky:
Školáci obdarovali děti

◄ Čtyřletá Janička radostně svírá knížku o krtečkovi. Pro tyhle okamžiky upřímné dětské radosti jsou Vánoce
tak krásné... ► Tříletá Laurinka měla radost z princeznovského kočárku.
Foto 2 x Josef Dušek
To bylo radosti! Sociální pracovnice z jirkovské radnice přinesly
těsně před vánočnímí svátky dárky dětem do místního azylového
domu. Se svými matkami tu žijí
kluci a holky, kteří nemají kde jinde bydlet. A vánoční dárky jsou
pro ně luxus.
Hračky pocházely ze sbírky, kterou z iniciativy 5. A nanosily do
školy děti z chomutovské ZŠ Duhová cesta. Třeba čtyřletá Adélka dostala batůžek a knížku, její

roční bratříček Adámek dřevěné
zatloukací kolíky. Tříletá Laurinka
měla zase radost z kočárku, protože svůj původní ztratila. A čtyřletá Janička s dvouletou Kristýnkou
si hned začaly hrát s malým hracím počítačem.
Pro další děti, které byly ještě
ve škole, nechal ´Ježíšek´ pod
stromečkem třeba velká auta na
ovládání a pro jednu dvanáctiletou slečnu dokonce rtěnku...
Další hračky ze sbírky putovaly

dětem v rodinách, kde nemají dost
peněz a některé využije Rodinné
centrum a miniškolka místní Archy
777. Děti ze ZŠ Duhová cesta si
tak jednoznačně zaslouží pochvalu, které se jim také dostalo, a to
od vedoucího odboru sociálních
věcí a školství Karla Bernta. „Vaše
dárky udělají určitě velkou radost
a věříme, že radost budete mít i
vy, protože je hezké dárky dostávat, ale i dávat...,“ napsal v děkovném dopise dětem.
(jd)

Zajímavost

„Postupte si dále do vozu!“ Hlášení v MHD
namluvil rozhlasový moderátor z Jirkova
Ve vozech městské hromadné dopravy slyší cestující v Chomutově a Jirkově nový hlas. Staniční
hlášení namluvil Michael Hovorka z Rádia Blaník

„Jirkov, autobusové nádraží.“
- „Jirkov, Nové Ervěnice.“ - „Upozorňujeme cestující, že přeprava
se zavazadly na zádech není povolena.“ Od poloviny prosince je
místo strojového ženského hlasu
slyšet v autobusech a trolejbusech příjemný mužský baryton
profesionálního moderátora Michaela Hovorky.
Dopravní podnik tak ve spolupráci s oblíbeným moderátorem,
který je původem z Jirkova, přináší výrazně lepší kvalitu provozního hlášení. „Jsme rádi, že můžeme cestujícím zprostředkovat na
6

trasách našich linek profesionální
hlas, který navíc lidé znají z rádia. Je to další změna, kterou se
snažíme změnit pozitivní vnímání
dopravního podniku veřejností
a zpříjemnit lidem cestování,“
komentuje novou spolupráci Petr
Maxa, ředitel společnosti Dopravního podniku měst Chomutova a
Jirkova a. s.
Jednotlivá hlášení, jako “Příští
zastávka...” nebo “Linka číslo...”,
jsou namluvena zvlášť jako samostatné zvukové stopy. Spojují
se automaticky prostřednictvím
speciálního softwaru, kterým Do-

pravní podnik měst Chomutova
a Jirkova disponuje.
„Úkol to proto nebyl jednoduchý.
Intonace v hlase musela být při
namlouvání přizpůsobena tomu,
že za vybranou provozní hláškou
bude ještě následovat například
označení linky či stanice,“ dodává moderátor Michael Hovorka
a zároveň dodává: „Jsem ale
hrdý na to, že můj hlas bude provázet cestující v okrese, kde jsem
vyrůstal.“
Michael Hovorka je matadorem
rozhlasového vysílání. Za mikrofonem se pohybuje již 22 let.
Začínal na dnes již neexistujícím
Rádiu Most a chomutovském
Rádiu Agara. Poté ho mohli posluchači slyšet na vlnách Rádia

Michael Hovorka. Foto Rádio Blaník

Impuls, Radiožurnálu či Frekvence 1. V současné době má vlastní
ranní show na Rádiu Blaník.
Nová hlášení zastávek je ve vozidlech dopravního podniku slyšet
od 11. prosince.
(r)
Některá hlášení pro
MHD od Michaela Hovorky si můžete poslechnout na městském
facebooku.
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JAKÝ BUDE ROK

Starosta: Rok asi nebude výjimečný,
ale určitě nás čekají velké věci
Jaký bude letošní rok pro Jirkov z pohledu investic, peněz, zákonů...? Ptali jsme se starosty Radka Štejnara

Starosta Jirkova Radek Štejnar na hlavním jirkovském náměstí. Rok podle něj bude plný budování i projektování...
Hned na úvod - myslíte, že
bude tento rok něčím výjimečný oproti loňskému?
Výjimečný? To asi ne. Ale určitě
nás v něm čekají velké věci.
Co města čeká třeba z pohledu investic?
Co se týče rozvoje města, chceme
pokračovat v rekonstrukcích ulic
ve městě (seznam investičních
akcí najdete na straně 3 - pozn.
red.). Ale nebudeme jen stavět,
bude se i projektovat. Začneme
připravovat investice v okolních
osadách. Na Červeném Hrádku
se chceme pustit do oprav silnic
včetně odvodnění části obce. To
místním trochu dlužíme. Ale nejprve tam jsou naplánované investice
od jiných společností - ČEZ chce
přenést elektrické rozvody do
země a SČVaK plánuje rekontrukci rozvodů pitné vody. V Březenci
chceme dokončit nově budovaný
chodník a budeme muset vyřešit,
jak ho napojit na chodníky přímo
v Jirkově, tedy hlavně jak se do-

stat přes přivaděč. A také se pustíme do projektu na rekonstrukci
objektu čp. 2 pod zámkem. To
bude významná investice.
Jaký čeká město rok z hlediska finančního? Rozpočet je
schodkový, ale město má dost
rezerv, navíc se opět očekávají
dobré výnosy z daní...
Ano, daňové příjmy budou letos
na slušné úrovni. Minimálně tak,
jak je předpokládáme v rozpočtu.
O tom jsem přesvědčený. I kdyby
přišla nějaká krize, v tomhle zafunguje určitá setrvačnost.
A co dotace? Bude dost možností sáhnout si na nějaké peníze?
Příležitosti budou, ale všechno
je komplikovanější. Většinou se
dá žádat jen na dílčí části stavby.
Třeba u rekonstrukce Dvořákovy
ulice musíme zvlášť projektovat
přechody pro chodce a cyklostezku, protože na ně právě budeme
žádat o dotaci. Příprava takového

projektu je pak samozřejmě náročnější.
Jak to bude s tolik diskutovaným prodejem tepelného hospodářství?
Výběrové řízení se připravuje
a předpokládám, že v prvním
čtvrtletí proběhne. Pak se rozhodneme, zda ho prodáme nebo ne.
Mohl by z toho být jednorázový
příjem v řádu desítek milionů. Ty
bychom mohli zase investovat do
rozvoje města. Třeba právě na rekonstrukci čp.2 nebo do otopných
systémů ve školách, aby investice
do budoucna generovaly úspory
a peníze se nám vracely.
A co legislativa? Přijdou letos
nějaké zákony či změny, které
ovlivní chod města?
V březnu se má projednávat
zákon o pomoci v hmotné nouzi,
v rámci kterého se má upravit
také vyplácení příspěvků na bydlení. Ta změna by měla pomoci
SVJ, která bojují s neplatícími

Foto Josef Dušek
spekulanty s byty. Což je případ
i Jirkova. Právě mezi našimi SVJ
vznikla petice, která diskuzi o tomto problému rozhýbala...
Od podzimu jste kromě starosty zároveň krajský radní.
Byť jako neuvolněný, určitě to
nějaký čas zabere. Dá se obojí
stihnout?
Stíhat to musím (smích). Je to
samozřejmě náročnější, ale pro
město z toho plynou výhody...
Jaké?
Především mám blízko ke všem
informacím o tom, co kraj chystá
a jak co řeší. A je velký rozdíl, když
je člověk radní nebo zastupitel.
Jako radní mám informací daleko
více. A hlavně - normálně bych
je bez oficiálních dotazů neměl.
Na radnici jich můžeme využít a
třeba se jim i přizpůsobit. A naopak mohu spoustu věcí, které
se týkají Jirkova a okolí, vysvětlit
dalším lidem na kraji, kteří nejsou
místní.
(jd)
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V jesličkách pod zámkem se střídali tři Ježíškové

Tradiční Živý betlém na
Červeném hrádku přilákal k zámku tisíce lidí
Štědrodenní výlet na Červený
hrádek je příjemná každoroční
tradice pro stovky rodin. Vychutnat si pohodu vánočního dne, popovídat si se známými a poklonit
se Ježíškovi v jesličkách. Také
letos sem vyrazily tisíce lidí.
A kdo přišel, nelitoval. „Rozhodovala jsem se, zda do Chomutova
nebo do Jirkova. A protože jsem
Jirkovačka, tak jsem se vydala
na Červený hrádek. A nelitovala
jsem, bylo to úžasné!“ pochvaluje
si na městském Facebooku třeba
Renata Palivcová. „Krásná vánoční pohodička, povedlo se jim to,“
dodala zase Ivana Bartáková.
Právě na Červeném hrádku někdejší kastelán Jaroslav Stejný
první scénické představení zorganizoval a pokračují tu v nich
dodnes. Byť se za těch dvacet
let změnilo prostředí, atmosféra a
drobné změny se dělají i v představení. Třeba letos zvěstoval
příchod Ježíše anděl z ochozu zámeckých schodů. A součástí průvodu byli velbloudi, na kterých si
mohly děti v přestávkách zajezdit.
Zajímavostí je, že hudba, doprovázející celý program, byla vytvořená přímo a jen pro zámecký
živý betlém. Autorem je jirkovský
hudebník Filip Stejskal.
Jak prozradil ředitel spolupořádajícího KVIZu Bedřich Fryč,
v jesličkách se střídala tři miminka. „Šlo hlavně o děti známých,
ale nabídek jsme měli víc, a to i od
cizích lidí,“ dodal Fryč.
(jd)

8

▲ Do pokladničky u jesliček házeli mince děti i dospělí. ► Andílci v bělostných róbách, kteří tvořili součást betlémské družiny. ◄ Návštěvníci sledují
průvod mířící k jesličkám. ▼ Velbloudi byli nejen součástí průvodu, v přestávkách se na nich mohly děti svézt.

Foto 3x Josef Dušek

Bohatou fotogalerii
ze živého betlému na
Červeném hrádku najdete na městském facebooku.
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HUDBA

Mladá a úspěšná: V umělecké škole zahraje
oceňovaná klavíristka Lenka Korbelová

Tipy na ÚNOR

Femi Temowo Trio

Z klavírních soutěží má
několik medailových
umístění, teď zahraje
v Kruhu přátel hudby

Má ráda Chopina, Beethovena
a Rachmaninova. Možná by se
uživila i jako modelka, ale klavír
by prý za nic nevyměnila. To je
jednadvacetiletá Lenka Korbelová, která v úterý 24. ledna zahraje
na koncertě Kruhu přátel hudby
v jirkovské ZUŠ.
Chrudimská rodačka svou profesionální dráhu zahájila hned
několika medailovými umístěními. Na soutěži Prague Junior
Note byla stříbrná a pak přišly dvě
bronzové medaile – na soutěži
konzervatoří a Smetanovské klavírní soutěži.
Poté se odrazila k sólové kariéře, o které podle svých slov snila
už od raného mládí. Hrát na klavír
začala v šesti letech a dnes patří
k velkým talentům české interpretační školy. Její jirkovský koncert
začíná v 19 hodin.

15. 2., 19 hodin.
Jazzový koncert skupiny, která
hraje původní skladby, vycházející
z moderního akustického jazzu s
vlivy etnické hudby a world music.
V několika kompozicích zazní
také zpěv Nigerijce Femiho Temowa, ovlivněný africkými písněmi.
(r)

Maraton a rock v aréně

Lenka Korbelová u klavíru.

Foto facebook L. Korbelové

11. 2., 11 hodin.
Sobotní den v Lezecké aréně Jirkova začne v 11 hodin Lezeckým
maratonem. Jde o čtvrtý ročník
lezeckého závodu dvojic na osm
hodin, do něhož se může přihlásit
každý. Od 21. hodiny je pak naplánovaná oslava vzniku arény. Oficiálně se zakončí maraton a vystoupí ústecká rocková kapela Štíhlá
koza.
(r)

divadlo

Dvě nedělní pohádky v divadle
Chamtivá veverka a mlsná princezna. To jsou hlavní postavy
dvou dětských představení, která
do jirkovského divadla přiveze
pražské Divadlo Pohádka.
První pohádka v krásně malované scéně vypráví o tom, jak
chamtivá veverka ošidila kamarády, až ji napálil červík Napucánek
z lískového oříšku. Ve druhé pak
musí Honza Hlad napravit princeznu, která stále jenom mlsala
a mlsala…
Divadlo Pohádka je profesionální zájezdová divadelní scéna,
jejíž repertoár je určen pro děti

JIRKOVSKÉ DIVADLO
17. BŘEZNA
19.00 HODIN

Snímek z představení Mlsná princezna.

Foto archiv divadla

a mládež. Představení nazvané Pohádky na dobrý den
se koná v neděli 15. ledna od
15 hodin. Vstupné je 50 korun.
(jd)

KURZ

V galerii vás naučí patchwork
Jestli už umíte šít technikou patchworku a chcete se v tom zdokonalit, máte jedinečnou možnost.
V Galerii Jirkov proběhne koncem
ledna kurz pod vedením lektorky
Martiny Góčové.
Je určen pro mírně i více pokro-

čilé a bude se konat v neděli 29.
ledna. Na kurz je však třeba se
přihlásit nejpozději do 27. ledna.
Lektorka doporučuje vzít si vlastní šicí stroj a základní pomůcky, je
ale možné vše (s výjimkou špendlíků) zapůjčit.
(r)
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ZŠ BUDOVATELŮ

městské gymnázium

Okresní kolo
recitační soutěže

Jirkovští gymnazisté navštívili europarlament

V úterý 20. prosince se jako již
tradičně v předvánočním čase konalo okresní kolo recitační soutěže
v anglickém a německém jazyce.
Za anglický jazyk soutěžili vybraní
žáci naší školy ve třech kategoriích, v německém jazyce pak ve
dvou kategoriích.
Za anglický jazyk soutěžili žáci
4. až 9. tříd – Viola Dugová, Daniel
Cziba, Denisa Maria Kösztnerová,
Tereza Tenglová, Jindřich Balon
a Stefanie Florent Kösztnerová.
Daniel Cziba z pátého ročníku
se umístil na výtečném druhém
místě. Gratulujeme!
Za německý jazyk soutěžili žáci
7. až 9. tříd Michal Vlček, Filip Neumaier, Filip Varga, Adam Zídka,
Lucie Předotová a Jan Burda.
Filip Varga ze sedmé třídy obhájil bronzovou pozici. Též gratulujeme a přejeme našim žákům, aby
neztratili zájem o učení se cizích
jazyků, neboť jak praví staré české přísloví „Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem.“
Lenka Vorlíčková, Hana Armstark

Daniel Cziba s diplomem za druhé
místo.
Foto archiv školy

Vybraní studenti jirkovského
gymnázia přijali pozvání europoslance Jiřího Pospíšila a ve
vánočním čase se v čele s Jiřím
Richterem vydali do Štrasburku,
aby se zde seznámili s prací Evropského parlamentu. To vše na
náklady Evropské unie.
Jirkovští se společně s ostatními
vybranými účastníky především
z vysokých škol vydali z Prahy na
několikahodinovou cestu vstříc
novým zážitkům. Na programu
byla návštěva Evropského parlamentu, setkání s Jiřím Pospíšilem
a zvláštním reprezentantem generálního tajemníka Rady Evropy
pro migraci a uprchlíky panem
Tomášem Bočkem, prohlídka budovy Rady Evropy, návštěva restaurace Le Baeckeoffe d´Alsace,
vánočního centra města a okružní
plavba s výkladem se slavnostním
zakončením v malebné restauraci
Au Braseur.
Velký dík za možnost navštívit
toto centrum evropského dění
a za pomoc při organizaci celého
studijního pobytu patří pánům Jiřímu Pospíšilovi, Radimu Holečkovi, Milanu Vyskočilovi a Petru
Sokolovi. Návštěva evropské instituce čeká studenty Městského
gymnázia Jirkov i letos.
Celá exkurze byla pro studenty
příležitostí, jak hlouběji nahlédnout do práce Evropského parlamentu. Jistě toho využijí při své
přípravě k maturitě.
Erika Minaříková, Městské gymnázium a Základní škola Jirkov

Jirkovští gymnazisté na půdě Evropského parlamentu, kam se vydali
koncem minulého roku.
Foto archiv školy

ZŠ STUDENTSKÁ

Obhájili titul Ekoškola
Naše škola se zabývá ekologií
už řadu let. Ale nejen teoreticky,
protože o ekologii není možné se
jen učit. Přihlásili jsme se proto do
Ekoškoly, projektu na mezinárodní úrovni, který má za cíl dostat se
od teorie k praxi a zlepšovat hlavně prostředí školy a jejího okolí.
Probíhá ve čtyřiceti zemích světa,
v ČR ho zajišťuje MŠMT a MŽP
a koordinuje sdružení TEREZA.
Právě odtud k nám 7. prosince přijely dvě auditorky. Několik hodin prověřovaly naši školu
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a zkoumaly naplňování sedmi
kroků Ekoškoly a hlavně to, jestli
titul obhájíme na další dva roky,
protože před dvěma lety jsme ho
získali poprvé.
A povedlo se! „Oceňujeme kvalitní práci, kterou v programu děláte, a nadšení, se kterým jste se
do ní pustili,“ píše se v ocenění.
Jsme moc rádi, že se nám titul podařilo obhájit a děkujeme
všem, kteří se do projektu zapojují, především našemu ekotýmu.
Jan Duda, ředitel

Ocenění, které škola získala.

Repro Tereza, z.ú.
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Duhový konec roku v divadle

Martin Heyzl, náš bývalý žák,
který studuje hru na saxofon na
Konzervatoři

Jaroslava

Ježka

v Praze. Moderátorkou večera byla paní učitelka Michaela
Třeštíková, která krásně povídala
o duze i o předváděných modelech či hraných skladbách.
Mám-li děkovat všem, kteří se
na tom náročném večeru podíleli, pak nesmím zapomenout na
pana Zoltána Pasztora, zpěváka bluegrassové kapely Album,
v jehož podání byla píseň What
a Wonderful World opravdu
krásná. Perfektním záskokem
za nemocnou zpěvačku byla
i naše žákyně Tereza Dvořáčková. A poslední dvě dámy z naší
školy vůbec nebyly, přesto jejich pomoc byla velká a nezištná - Stanislava Šantrochová
z kadeřnictví Stáňa modelky krásně učesala, Blanka Kvapilová
z Krejčovství Kvapilová ušila některé z předváděných šatů.
Celá akce stála spoustu práce,

Jednadvacet sličných modelek na mole předvedlo šaty v duhových barvách. Na pódiu to zvládaly jako skutečné
profesionálky, za což si vysloužily velký potlesk.
Foto Milena Sailerová
Jednou z posledních akcí naší
školy v roce 2016 byla módní
show s názvem Duhové snění.
Konala se v Jirkovském divadle
jen pár dní před Štědrým dnem,
ve středu 21. prosince, a sál byl
zaplněn do posledního místečka.
Kdo vyměnil vánoční úklid svých
domovů za módní podvečer,
udělal dobře. Celkem 21 modelek předvedlo šaty v duhových
barvách. To, že se po osmimetrovém molu pohybovaly jako

profesionálky, bylo zásluhou paní
učitelky Hany Šimkové, která byla
autorkou choreografie a s děvčaty
ji nacvičila. Modely si děvčata připravila spolu se svými učitelkami,
výtvarnicemi Ivanou Švejkarovou
a Šárkou Hromádkovou. Také
Iva Šimková byla velmi silnou
členkou celého módního týmu –
většina šatů vznikla pod jejíma
rukama.
Lesk celého večera byl pak
umocněn hudební složkou - or-

Orchestr jirkovské ZUŠ Red Dwarf se postaral o hudební lesk večera.

chestrem Red Dwarf Band, jehož
dirigentem je učitel Vilém Liebig.

Spolupracovali i další naši učitelé Miroslav Hefner a Vít Šobáň.
Hostem bylo Saxofonové kvarteto
– Vladimíra Kotápišová, Nathalia Fesslová, Martina Weiglová
a Vladislav Šmejkal, a pak ještě

času a úsilí mnoha lidí, ale pro
těch pár nadšenců ty hodiny za
to prostě stály. Jsou to profesionálové a lidé, kteří rádi dávají
radost druhým. A díky nim se
nám opět podařilo připravit pro
vás, diváky, sváteční večer na
vysoké úrovni, jak už jste od nás
zvyklí. A já se těším, že se na
dalších podobných akcích budeme spolu setkávat i po celý rok
2017.
Milena Sailerová, ředitelka
ZUŠ Jirkov

Modelky v barvách duhy. Na snímku dole vlevo pózuje spolu s modelkami i autorka choreografie, Hana Šimková (sedící) a za ní stojí Iva Šimková, která se podílela velkou měrou na šití modelů.
Foto: M. Sailerová
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Povedený rok zakončili senioři falešným Silvestrem
Jirkovští senioři bilancují uplynulý rok
Uplynulý rok 2016 považujeme
za velmi úspěšný po všech stránkách. Do činnosti se zapojuje stále více aktivních členů. Seniorky
a senioři od 65 do takřka 90 let
se považují za členy této rodiny,
kam se člověk rád vrací a kde je
mu dobře.
Jsme svědky spousty krásných
projektů, o řadě z nich jsme průběžně informovali v Jirkovských
novinách. Šlo například o absolvování dvou běhů sedmitýdenního kurzu Trénink paměti, na který
navazuje Souboj s pamětí, dále
zacházení s počítačem, řada členů zkusila také lázeňskou léčbu
v Klášterci nad Ohří. Velkou práci
vyžadovala také příprava podzimní dovolené a dvou jednodenních
výletů na jaře a na podzim.
Velmi si vážíme spolupráce
s městským úřadem v čele s představiteli města - starostou Radkem Štejnarem a místostarostkou
Danou Jurštakovou a děkujeme
za všechnu pomoc.
Pro členy Klubu aktivních seniorů (dříve Senior klub) je náš klub
otevřen každý všední den, lidé si
vybrali, co je baví a k čemu inklinují. Každé pondělí má zkoušky
Archa 777

Zpívali koledy
s celým Českem

Koledy na náměstí.

Foto Archa

Již pošesté se místní sdružení Archa 777 zapojilo do akce
Česko zpívá koledy. Ve středu
14. prosince se svolaní Jirkované
stejně jako desetitisíce dalších lidí
po celé České republice přesně
v šest hodin večer sešli a zazpívali si spolu vybrané vánoční koledy.
V Jirkově to bylo pochopitelně
hlavní náměstí, hned u vánočního
stromu. Předcházelo tomu vánoční tvoření v sídle Archy.
(r)
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Falešný Silvestr byl poslední loňskou akcí Klubu aktivních seniorů. A všichni si ho náramně užili - nechyběla
hudba, zpěv či veselá tombola.
Foto archiv klubu
pěvecký sbor Jirkovské seniorky, který zná celý náš region
a je znám i v partnerském městě Brand-Erbisdorfu v Německu.
Dvakrát týdně probíhá sportovní
cvičení pod vedením zkušených
cvičitelek (na jaře a v létě se cvičí
na zahradě na sportovních náčiních). Další skupina se zabývá
ručními pracemi - vyrábí ozdoby
na Vánoce, Velikonoce, z korálků
vytvářejí náhrdelníky či kabelky
a z umělého proutí pletou košíky
a různé dekorace. Pátky jsou vy-

hrazeny pěší turistice, ta se prolíná i se zmíněnými výlety a dovolenou. Jiná skupina si zase ráda
zazpívá při harmonice (středy)
a všichni si pak zapějeme na různých kulturních akcích.
Minulý rok jsme pak zakončili krásnou akcí v našem klubu,
takzvaným ´falešným Silvestrem´.
Konal se 29. prosince a jeho
účastníci si prožili krásné odpoledne a večer díky hudbě, zpěvu,
veselé tombole, dobré náladě
a báječné atmosféře.

Do akcí klubu se zapojuje samozřejmě výbor a celá řada aktivních lidí, ale pilířem veškerého
dění je naše předsedkyně Milena
Karbusová, které děkujeme za
její náročnou a obětovou práci,
aktivitu a talent dovést všechno
s úspěchem do konce.
A co si přát na konec? Hodně
štěstí, zdraví a krásných dnů
v roce 2017.
Za Klub aktivních seniorů Jiřina
Frantová

ženský komorní sbor

Ženský sbor se adventem prozpíval
S koncem roku 2016 vystoupil
náš sbor jako každý rok na několika adventních koncertech nebo
se na nich částečně podílel.
Již první adventní neděli 27. listopadu 2016 jsme poprvé vystoupily v kostele Sv. Jakuba Většího
ve Škrli – Bílenci. I pro obec byl
adventní koncert novinkou, a tak
nebylo divu, že byl zcela zaplněn
místními i přespolními. Atmosféra
byla velmi přátelská, uvolněná,
lidé milí a usměvaví. Kromě skladeb duchovního rázu jsme přednesly i vánoční koledy zahraniční
i české. Zpívalo se nám dobře
a mnozí nám v koledách pomáhali a zpívali s námi. A tak byla založena nová tradice, ŽKS má již
pozvání na první adventní neděli

příštího roku. V neděli 11. prosince jsme již počtvrté zpívaly v kostele Sv. Bartoloměje ve Spořicích.
I zde jsme přednesly duchovní
skladby a koledy - francouzskou,
španělskou, venezuelskou a ty
nejkrásnější české. Také zde
nám posluchači vydatně pomáhali, zejména při závěrečné Narodil se Kristus pán.
Tím aktivita členek Ženského
komorního sboru zdaleka nekončila. Některé pravidelně vystupovaly na komentovaných prohlídkách zámku Červený hrádek
každou adventní neděli, jiné se
zúčastnily vystoupení sboru Collegium hortensis Teplice, jako
byl například slavnostní adventní
koncert Ústeckého kraje v Oseku

nebo koncert v katedrále Sv. Víta
v Praze 11. prosince. Pak ještě
15. prosince vystoupení v Mostě
se sborem Clavis cordium, náš
vánoční koncert 17. prosince
v ZUŠ Jirkov a hned v neděli
18. prosince tradičně v Křimově,
Suchdole...
Všude se Ženský komorní sbor
snaží rozdávat lidem dobrou náladu a radost tak, jak to cítil a vyžadoval zakladatel sboru Jaroslav
Cyrus, čestný občan Jirkova, jehož odkaz ctíme.
Všechny věrné posluchače srdečně zveme na naše vystoupení
v novém roce, děkujeme za jejich
přízeň a přejeme mnoho štěstí,
zdraví a pohody do roku 2017.
Eva Rendlová, ŽKS

Jirkovské noviny

Retro rubrika

01/2017

Jirkov, jak už ho neuvidíte

Doba, jež nepřála kostelům - III - kostel sv. Linharta v Březenci
Poslední z kostelů, jež nepřežily prudké společenské změny ve druhé polovině 20. století, je z celé
trojice nejstarší. Z hlediska dnešního správního
uspořádání jde vlastně o kostel jirkovský – vesnice
Březenec, v níž stával, patří pod Jirkov

Svatý Linhart (Leonard) je patronem vězňů, fyzicky i duševně
nemocných a domácího dobytka.
V českých zemích mu je zasvěceno na dvě desítky kostelů, zejména venkovských. Do počátku 80.
let mezi ně patřil i ten v Březenci.
Kostel je poprvé zmiňován už
v roce 1352. Založili ho Jan
Zdroje - Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech, Markéta
Laurenčíková, Jan Gaža - Zaniklé kostely Chomutovska po
roce 1945, www.znicenekostely.cz. Foto: archiv Pavla Tříšky,
www.znicene kostely.cz (zdroj:
Národní památkový ústav Ústí
nad Labem) repro Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech.
Stránku připravil Luboš Mizun.

a Huk z Alamsdorfu, páni na hradě Neustein, stojícím severně
od Březence. Během třicetileté
války byl původně gotický kostel
zřejmě pobořen, v letech 1749 –
1769 prošel důkladnou barokní
přestavbou. Od 18. století se stal
Březenec vyhledávaným poutním
místem. Roku 1804 prošel kostel další rozsáhlou opravou, byl
pořízen nový krov, střešní tašky,
vyrostla nová kamenná věž se
zvonem. V průběhu 19. století byl
dále upravován (střecha, sakristie, omítky, fasády).
Objekt byl obdélného půdorysu
s pravoúhlým presbytářem, napojeným na hlavní jednolodní prostor. Loď i presbytář byly osvětleny obdélnými okny s půlkruhovým
záklenkem, vyplněné barevnými
vitrážemi. Do západního průče-

lí byla vtažena hranolová věž,
ukončená cibulovou bání.
V presbytáři stál dvoudílný barokní oltář z 2. poloviny 18. století
a dva další boční oltáře. Pískovcová kazatelna byla ze 16. století, zpovědnice byla rokoková.
Kostel se pyšnil unikátní památkou - plastika Madony z Březence pocházela z první poloviny 14. století. V 60. letech 20.
století byla tato nejstarší dochovaná gotická dřevořezba severozápadních Čech převezena
na jižní Moravu. V současné době
je součástí stálé expozice chomutovského muzea (zapůjčena
litoměřickým biskupstvím), stejně jako socha sv. Linharta, která
stávala na hlavním oltáři (majetek
jirkovského děkanství).
Poválečné osudy kostela byly
podobné desítkám jiných církevních staveb. Léta „mimo provoz“
ho postupně devastovala. V roce
1967 byl kostel označen za zchátralý a mobiliář za zdevastovaný.
Přesto však - paradoxně díky plánům tehdejších vládců - mu svitla

naděje na záchranu. V roce 1973
se nejprve uvažovalo o opravě
kostela v obci, která se měla stát
předměstím Chomutova (chomutovská panelová sídliště se měla
rozrůst až k Březenci). Jenže ještě v témže roce dostaly megalomanské představy další rozměr –
výstavbě sídliště měl ustoupit celý
Březenec, tedy včetně kostela.
Obec naštěstí nakonec zbořena
nebyla a začaly se hledat cesty,
jak získat prostředky na opravu
kostela.
ONV Chomutov však krátce
nato opět radikálně změnil názor:
„kostel stojí na nevhodném místě
a brání rozhledu řidičů“. Pomiňme, co vedlo (po šesti stech letech) ke kvalifikovanému určení
nevhodného místa i těžko představitelnou složitou dopravní situaci v tehdejším Březenci. Jisté je,
že toto stanovisko znamenalo pro
kostel sv. Linharta konečný ortel.
V roce 1982 byla zrušena jeho
památková ochrana a ještě téhož
roku byla stavba odstřelena.

Dvě podoby kostela svatého
Linharta:
◄▲ v pozadí jako dominanta
březenecké návsi, typická pro
každou vesnici, dokreslující
venkovskou atmosféru
► a v momentě odstřelu, kdy
se jeho věž kácí k zemi.

Pár smutných čísel aneb Když se buduje nové, staré musí pryč!
Původně zamýšlená minisérie
o třech zmizelých kostelích Jirkova vznikla jako jednorázový
nápad, který měl pouze zachytit
něco uplynulého a nijak zevrubně
se touto problematikou nezabývat. Při shromažďování potřebných podkladů však čísla začala
vypovídat o tom, o čem se příliš
nemluví.
Není tajemstvím, že v době nedávno minulé tehdejší mocní systematicky pracovali na likvidaci
církve. V této souvislosti se mluví
o prohřešcích nebo zločinech vůči
konkrétním lidem či skupinám lidí.
Méně už o tom, že této očistě od
„opia lidstva“ podlehly stovky cír-

kevních budov, klášterů, kostelů,
kostelíků i obyčejných kapliček.
V letech 1945 - 1989 zcela zaniklo téměř tři tisíce kostelů a kaplí
(nepočítaje dalších bezmála 400
kapliček a zvonic). Důvody plynuly z hospodářského i politického
směřování naší země po válce.
347 kostelů či kaplí zmizelo v zapovězených hraničních pásmech,
231 v uzavřených vojenských
prostorech, 46 zatopila voda nově
budovaných nádrží, těžbě ustoupilo 123 - z toho 25, rovná pětina,
na Chomutovsku a 11 (9 % z celé
ČR) v regionu Jirkov.
To se vesměs týkalo i sídel,
v nichž tyto církevní stavby stáva-

ly. Přesto zbývá téměř dva tisíce
staveb, u nichž je uveden důvod
demolice „jiný“. V čem spočíval?
Bylo to jednoduché, nebylo třeba
ničit, stačilo nedělat nic. O zkázu
se postaral čas a živly. Na těch,
kteří rozhodovali, pak už bylo jen
rozhodnutí odstranit nebezpečnou ruinu. Tak se vlastně dělo
v zájmu lidu. Vzhledem k nábo-

ženské vlažnosti značné části
naší populace, v pohraničí ještě
výraznější, se tento přístup setkával většinou s lhostejností. Vždyť
k čemu v nové době kostely, symbolizující staré pořádky?
S tímto smutným dědictvím se
už nedá nic dělat, zbývá jen si to
vše uvědomovat, a snad si z toho
vzít poučení do budoucna...

Kostely a kaple zaniklé na území ČR v období 1945 – 1989
ČR
Ústecký kraj
okres Chomutov
region Jirkov
2 753
498 (18,1 %)
135 (4,9 %)
33 (1,19 %)
Kostely zaniklé v období 1945 – 1989
ČR
Ústecký kraj
okres Chomutov
218
81 (37,2 %)
29 (13,3 %)

region Jirkov
8 (3,7 %)
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Novoroční rozhovory se starosty: Co přinese rok 2017?
Co přinesl minulý rok a co máme čekat od toho, který právě začíná? Těmto otázkám se na přelomu letopočtů 2016 a 2017
věnoval leckdo z nás. Nejde vždy jen o osobní věci, ale někdy také věci obecné - či obecní. Využili jsme tohoto zlomového
momentu a položili několik otázek starostům obcí v sousedství Jirkova - Boleboře, Strupčic a Vrskmaně.
1. Co byste při ohlédnutí za uplynulým rokem vyzdvihl? Kterou událost považujete za nejvýznamnější pro vaši obec, kterou
akci za nejvydařenější?
2. Co se vám naopak v roce 2016 oproti předpokladům nepovedlo?
3. Co vás aktuálně trápí, jaký problém byste chtěl v nadcházejícím roce vyřešit?
4. Co vašim občanům přinese rok 2017?
5. Teď otázka poněkud pohádková: představte si, že jako starosta máte neomezené finanční možnosti – co byste ve své
obci zřídil, co byste koupil, postavil?
strupčice

Strupčice: Školka dostane přístavbu, obec nový bytový dům
1. Nejvýznamnější je zahájení
plného provozu sportovní haly.
Díky tomu u nás po prázdninách funguje pět sportovních
oddílů – fotbal, florbal, dívčí
házená, stolní tenis a spartan games. Znásobil se tím počet
sportujících lidí a hlavně dětí.
A také se nám podařilo dokončit opravu silnice v Holešické uli-

ci, která je vstupní ulicí do vesnice po nové cyklostezce z Chomutova.

3. Hlavně se dočkat spravedlnosti a získat slíbených 25 milionů
oprávněné dotace.

2. Regionální rada Severozápad
nám doposud nepřiznala dotaci
na výstavbu sportovní haly. Kvůli
malicherné administrativní chybě,
která vznikla z důvodu nejasností
ve smlouvě.

4. Začneme stavět přístavbu Mateřské školky, protože nyní máme
děti ve dvou různých budovách.
A také bychom měli začít stavět
bytový dům s dvanácti byty pro
mladé.

5. Výrobní podnik pro zaměstnání
100 místních lidí, třeba z objektu
bývalých jatek, který nám chátrá
přímo na návsi. A jestli něco pro
zábavu, tak asi krytý aquapark.
6. Hlavně ať jsou všichni zdraví,
mají potřebné štěstí. Ať mají příjemné mezilidské vztahy a nejsou
na sebe zlí.

VRKSMAŇ

Vrskmaň: Oslavy 600. výročí,
příprava čističky odpadních vod
1. Za nejvýznamnější událost
považuji přestavbu bývalé pošty
na mateřskou školku Pošťáček.
Za to bych rád poděkoval městu
Jirkov, které do toho s námi šlo.
Školka je prostě nádherná. Je příjemné vidět cupitat děti vesnicí.
Školka má kapacitu dvacet míst
a ještě není plně obsazená.

Významným mezníkem v životě Strupčic bylo otevření nové sportovní
haly, k němuž došlo počátkem roku 2016.
Foto archiv OÚ Strupčice

2. Nepodařilo se doprojektovat
budovu prodejny potravin a tedy
ani začít stavět.
3. Léta nás už trápí, že v obci není
čištička odpadních vod (ČOV).
Tuto záležitost řeším již od roku
2006. Znamená to pro nás obrovský problém při výstavbě čehokoliv a de facto nelze nic nového
postavit.

Ve Vrskmani považují za důležitou událost v životě obce zřízení mateřské školy. Snímek zachycuje slavnostní atmosféru při jejím otevření vloni na podzim.
Foto Karel Bernt
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4. Odpověď souvisí s předchozí otázkou. S ČOV se blýská na
lepší časy, byl schválen investiční záměr a čistička se začala
projektovat. Bude umístěna mezi
Zaječicemi a Vrskmaní. Z Vrskmaně se budou splaškové vody
tlačit do této čističky. V budoucnu
bude následovat odkanalizová-

ní Zaječic. Tlakovou kanalizaci
a ČOV bude s menší finanční
spoluúčastí obce financovat SVS
a. s. Její výstavba by měla probíhat v roce 2018.
V roce 2017 si Vrskmaň připomene 600 let první zmínky o obci.
Toto výročí oslavíme 24. června.
Slavnosti proběhnou spolu s konáním Venkovských farmářských
trhů a prezentací vojenského
muzea v Poděbradech. Rád bych
tímto pozval i bývalé obyvatele
Vrskmaně, ale i bývalých částí
Kyjic, Pohlod, Újezda a Nového
Sedla nad Bílinou, jejíž katastrální
území k nám připadlo.
5. Pokusil bych se koupit místní
„zámeček“, který je dominantou
obce. Je rozdělen na dvě čísla
popisná, takže objekt vlastní dva
vlastníci. Bohužel již léta vypadá
tak, jak vypadá, a není předpoklad, že se to v brzké době změní.
6. Spoluobčanům přeji hlavně
zdraví a štěstí. Méně starostí
a více radosti, sousedskou pohodu. Když se tato přání vyplní,
bude se dařit dobře i obci.
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BOLEBOŘ

Boleboř: Rozšíření vodovodu, zřízení kulturního střediska
1. Za významnou změnu pro
obec považuji postupné úpravy
cesty v Orasíně na pozemkové
parcele číslo 830 poté, co jsme
ji v minulém roce převzali od státu. Význam dávám i pravidelným
kulturním akcím, jež pořádáme už
řadu let, jako jsou Bolebořské letní slavnosti a sochařské sympozium. Myslím, že výrazně obohacují
společenský život Boleboře, ale
zároveň slouží jako dobrá propagace obce, protože se na ně sjíždí i velké množství přespolních.
Přestože nejsme velká obec,
kulturní aktivity u nás považuji za
důležité.

se nikdo nepřihlásil. Pro obec je
to velmi bolestivé.

2. Zrušení obchodu. Vietnamská nájemnice odsud odešla
a přestože bylo vypsáno výběrové
řízení na nový pronájem, bohužel

5. Kdyby se nějakým zázrakem
objevilo v rozpočtu Boleboře 40
miliónů korun navíc, opravili bychom objekt bývalého rekreační-

ho střediska, které je v majetku
obce, ale na jehož nákladnou rekonstrukci peníze nemáme.

6. Přeji všem lidem především
zdraví, lásku a úspěchy a spokojený život v rodinách.

3. Na řadě jsou úpravy cesty
k chatám v Boleboři a také letos
chceme řešit rozšíření vodovodu.
4. Souvisí to s otázkou číslo dvě.
Vzhledem k tomu, že objekt restaurace a prodejny, který je
v majetku obce, zůstává prázdný, chystáme pro něj jiné využití.
Obci už dlouho schází potřebné
prostory pro různé kulturní akce proto bývalou hospodu a obchod
hodláme opravit a přestavět na
kulturní středisko.

Letní slavnosti i závěr sochařského sympozia jsou pro Boleboř významné společenské události, které vždy přilákají mnoho místních i přespolních. Snímek ze zakončení sympozia v roce 2015. Foto Luboš Mizun

lesná

Čtvrtá kniha Květoslavy Kudláčkové byla pokřtěna na Lesné

Autorka knihy při křtu v černém uprostřed.

Foto Eva Maříková

Lesná – V příjemném prostředí
horského hotelu Lesná byl v předvánočním čase pokřtěn kalendář
Krásy Krušných hor 2017, který
každoročně vydává Nadační fond
Obnova Krušnohoří spolu s Destinační agenturou Krušné hory.
Zároveň byla pokřtěna čtvrtá kniha autorky z Boleboře Květoslavy
Kudláčkové Rozdavači snů.
Patronkou nové knihy se stala ředitelka Destinační agentury

Krušné hory Eva Maříková. „Květoslava Kudláčková věnuje svou
tvorbu lidem, kteří žijí v Krušných
horách. Zaměřuje se na krásu
hor, jejich historii i současnost. Inspiraci čerpá z Boleboře, kde žije,
a okolí,“ představila autorku Maříková.
Kudláčková debutovala sbírkou
básní, její další dvě knihy mají, stejně jako ta dosud poslední, blízko
k Boleboři.
(em)

BOLEBOŘ

Ohlédnutí za Vánocemi na horách: bolebořská adventní dílnička
Boleboř - Nový rok už pár dní
z lednového kalendáře umazal,
ale proč se ještě neohlédnout za
tím, co se dělo na sklonku toho
minulého?
V Boleboři připravila sportovně-kulturní komise při obecním
úřadě adventní dílničku. Zájemci,
malí i dospělí, mohli o třetí adventní neděli odpoledne přijít do
zasedací místnosti obecního úřadu. Zde bylo připraveno zázemí
pro ty, kteří si chtěli společně užít
předsváteční atmosféru výrobou
drobných i větších dekorativních
předmětů.

Na adventní dílničce se sešli malí i velcí.
"Každý si mohl ještě na štědrovečerní stůl či stromeček vyrobit

Foto Alena Hrudková

anděla, svícen či jinou ozdobu.
S nápady přišla Petra Talacková,

která dětem i dospělým předvedla
jednotlivé techniky," uvedla za organizátory akce Alena Hrudková.
"Děti se také seznámily s vánočními tradicemi, společně jsme lili
olovo, pouštěli skořápky, krájeli
jablíčka a podobně."
Díla vzešlá z dětských rukou
byla opravdu vydařená a malí
tvůrci z nich měli zaslouženě radost. Odnesli si je domů, kde se
pochlubili svou šikovností, a přispěli k výzdobě domovů. "Ostatně
i my dospělí jsme se leccos
přiučili," dodala Hrudková k výsledkům svátečního odpoledne. (ah)
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Údaje pro placení dani z nemovitosti můžete dostat i e-mailem
Od zdaňovacího období roku
2017 mohou lidé využít nové služby při placení daně z nemovitosti.
Jde o zasílání údajů pro placení
daně prostřednictvím e mailu.
Co služba obsahuje?
Člověk, přihlášený k zasílání
údajů pro placení daně e-mailem,
obdrží před splatností první splátky daně elektronickou zprávu
s údaji pro placení daně. Bude ve
formátu PDF. Informace bude obsahovat obdobné údaje, jaké jsou
nyní uvedeny na alonži složenky,
tj. informace o výši stanovené
daně, výši nedoplatku/přeplatku
a údaje pro placení daně včetně
QR kódu, umožňujícího platbu
daně prostřednictvím internetového bankovnictví nebo mobilních
platebních aplikací.
V případě, že poplatník přihlášený k této službě neuhradí daň
ve stanoveném termínu a vznikne
mu nedoplatek na dani, obdrží na
zmíněný e-mail také vyrozumění
o nedoplatku na dani.
Je možné požádat o zasílání
údajů pro placení daně pouze na
jednu e-mailovou adresu. Zasílání těchto údajů na více e mailových adres jednoho poplatníka
není možné.
Lidem, kteří se přihlásí k zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e- mailem, nebudou
dostávat složenku.
Kdo může požádat o zasílání údajů pro placení daně na
e-mail?
Tato služba je určena výhradně
pro ty, kteří neplatí daň prostřednictvím SIPO a právnické osoby,
které nemají datovou schránku.
Tato služba nahrazuje složenku
a tito lidé či firmy ani v současné

době složenku nedostávají. Pokud přesto žádost podají, správce
daně je pouze neformálně vyrozumí, že v jeho případě nelze tuto
službu zřídit.
Jak se mohu přihlásit ke službě zasílání údajů pro placení
daně na e-mail?
Pro přihlášení k této službě je
nutné využít tiskopis nazvaný
Žádost ve věci zasílání údajů pro
placení daně z nemovitých věcí.
Stáhnout ho můžete třeba na
stránkách města v sekci Úřední
deska. Žádost musí člověk podat místně příslušnému finančnímu úřadu. Pokud je poplatníkem
daně u více finančních úřadů,
musí podat žádost na každý finanční úřad zvlášť.
Do kdy se musím přihlásit?
Pro zaslání údajů pro placení
daně e-mailem na dané zdaňovací období musí člověk žádost
podat nejpozději 15. března zdaňovacího období. Pokud ji podá
později, správce daně tuto službu
poplatníkovi poskytne až od dalšího zdaňovacího období.
(r)
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z činnosti úřadu

Co jsme také řešili na Facebooku: Matka v nouzi,
pluhy v Březenci, muzika při ohňostroji...
Přestože to není oficiální kontaktní kanál, s dotazy či připomínkami se na nás obracíte i na
našich facebookových stránkách
města. Na co jste se v prosinci
ptali a jak jsme odpovídali?
Markéta Trojánková: „Krásný
ohňostroj... Můžu vědět co to bylo
za hudbu? Děkuji.“
Město Jirkov: „Šlo o mix sestříhaný přímo pro jirkovský ohňostroj. Ohňostrůjce ji namixoval
ze čtyř skladeb z produkce americké společnosti Two Steps from
Hell, která se zabývá právě scénickou hudbou.“
Pisatelka (vzhledem k popisovanému problému zachováváme anonymitu): „Dobrý den,
omlouvám se, ale už nevím na
koho se obrátit. Vyzkoušela jsem
všechny možnosti, jsem matka
samoživitelka na rodičovské dovolené, mám čtyřměsíčního syna
a teď momentálně bydlíme u kamarádky, která nás vyhazuje, z
důvodu, že můj malý jelikož ještě
není očkovaný, tak měl zdravotní

problémy a proplakal mi dvě noci,
jelikož jsme byli po střevní chřipce, tak se rozhodla, že už nás u
sebe nechce a chtěla jsem tímto
město Jirkov poprosit, jestli by
nebyla možnost pomoci matce
samoživitelce v nesnázích s pronájmem bytu 1+1. Rodičovský
příspěvek mám nízký...“
Město Jirkov: „Dobrý den,
odbor SVaŠ nedisponuje žádnými sociálními byty, městské byty
v Jirkově přiděluje Městská majetková Jirkov (Kostelní 75, Jirkov), kam se s dotazem na získání informací ohledně podání
žádosti o byt můžete obrátit. V
případě nouze, kdy Vám bude

s dítětem hrozit vystěhování, je
možné obrátit se na Azylový dům
pro matky s dětmi, Studentská
1242, Jirkov, popřípadě Azylový
dům pro matky s dětmi, Písečná
5030, Chomutov.“

Jirkovské noviny
v roce 2017
Jirkovské noviny budou od letošního roku vycházet vždy první
čtvrtek v měsíci. Výjimkou bude
lednové číslo a letos také červencové, kdy první čtvrtek vychází na
státní svátek.

Pepa Kohout: „Huráááááá
16.20 a Březencem projel první!!!
pluh. Děkuji.“
Město Jirkov: „Dobrý den.
Vaše poděkování, ať už je upřímné nebo ironické, patří Správě a
údržbě silnic. Hlavní silnice přes
Březenec totiž není v majetku
města, ale Ústeckého kraje, takže
údržbu na této komunikaci vykonává právě zmíněná organizace.

Harmonogram tisku:
12. ledna,
2. února,
2. března
6. dubna
4. května
8. června
13. července
3. srpna
7. září
5. října
2. listopadu
7. prosince

Aktuální ceník inzerce v Jirkovských novinách
Soukromá řádková inzerce:

Plošná inzerce:

Pro soukromé osoby a nezis-

Text, fotografie, plakáty: 25 korun za cm čtvereční.

kové organizace: za 20 znaků

Šíře inzerátů je daná šířkou sloupců, tzn. 4,2 cm, 9 cm, 13,8 cm a 18,6 cm.

včetně mezer 10 korun.
Pro podnikatele, firmy: za 20
znaků včetně mezer 30 korun.

Výška je libovolná, maximálně může být do výšky strany, což je 27,1 cm.
Příklad: Inzerát na 1/4 strany vychází na 9 x 13,5 cm, tedy na 3035 korun.
Při třech a více opakováních poskytujeme slevu 20 %.
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Prosincový turnaj v minivolejbale ovládly děti z Nerudovky
Volejbalový klub Jirkov – Ervěnice uspořádal ve spolupráci
s Okresním volejbalovým svazem
v Chomutově a SVČ Domeček
Chomutov v prosinci další z pravidelných turnajů pro malé školáky.
Tentokrát se jednalo o sportovní
střetnutí těch nejmenších - minivolejbal označený jako žlutý je
určen dětem z prvních a druhých
tříd. Turnaj se uskutečnil ve sportovní hale na ZŠ Krušnohorská
a zúčastnilo se ho 36 dvojic ze
všech čtyř jirkovských základních
škol.
Na šesti hřištích se zápolilo nejprve ve skupinách, poté se bojovalo o celkové pořadí. Nejlepší
šestice postoupila do finále, které
bylo velmi vyrovnané. O pořadí na
prvním a druhém i na čtvrtém a pátém místě rozhodoval každý míč.
Z hlediska účasti ve finále byla
nejúspěšnější ZŠ v Nerudově uli-

ci, která v něm byla zastoupena
hned třemi dvojicemi, a to včetně
té vítězné.
Všechna družstva obdržela
účastnický diplom, šestice finalistů navíc získala diplomy a věcné
ceny. Velké poděkování patří trenérům a dětem z VK Jirkov - Ervěnice, kteří pomáhali s organizací
turnaje.
(zh)

Minivolejbal učí děti základy - přepravit míč přes síť a umístit ho tak, aby
ho soupeř nechytil. Na snímku vpravo vítězové turnaje, Jakub Kyncl (vlevo) a Miloš Gábor ze ZŠ Nerudova.
Foto Lenka Batrinová
Výsledky: 1. Jakub Kyncl a Miloš Gábor (ZŠ Nerudova), 2. Nguyen
Duc Anh a Lukáš Jelínek (ZŠ Budovatelů), 3. Filip Moravec a Martin
Vaněk (ZŠ Nerudova), 4. Ivana Lavičková a Ta Cam Anh (ZŠ Budovatelů), 5. Natálie Heráňová a Tomáš Marek (ZŠ Budovatelů + Studentská), 6. Josef Gabčo a Jan Bubák (ZŠ Nerudova).

Fotbal

turistika

První vítězství ve Školní fotbalové
lize mládeže uloupili přespolní

Krušnohorské poselství: Turisté si
užili pochod zasněženou krajinou

Prosincovým turnajem žáků
prvního stupně vstoupila do svého druhého ročníku školní fotbalová liga. V měření sil týmů
druhého stupně ze tří jirkovských
škol (Studentská, Nerudova,
Krušnohorská) a jedné vesnické (Strupčice) byli nejúspěšnější
hosté z venkova.
Soutěž organizuje fotbalový
klub SK Ervěnice – Jirkov ve
spolupráci se školami ve Studentské a Krušnohorské ulici.
Byla vypsána ve dvou kategoriích
(4. až 5. a 6. až 7. třídy). Zapojily
se do ní tři ze čtyř jirkovských
základek, školy ve Strupčicích
a Vysoké Peci. Z chomutovských
byla přizvána ZŠ Písečná, kterou
navštěvuje řada jirkovských dětí.
„S nápadem přišel funkcionář
fotbalového oddílu Josef Kalužný s tím, že jejich SK prostřednictvím městských dotací
pokryje náklady, školy pak měly
pomoci organizačně,“ vysvětluje zrod soutěže Jaroslav Hašek ze ZŠ Studentská, který
se do projektu zapojil společně
s Jiřím Olišarem z Krušnohorské.

Letošní turistický pochod, který pořádá vždy na začátku roku
Klub Krušnohorců, se od předchozích ročníků v mnohém lišil.
Především počasím, změnou k
lepšímu bylo, že se opět po letech
šlo zasněženým terénem. Naopak
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„Shodli jsme se, že zájem o fotbal mezi mládeží opadá a že má
smysl jakákoli iniciativa, která má
za cíl tento neblahý trend zvrátit.“
Podobně vstřícný přístup projevil starosta Strupčic Luděk
Pěnkava, sám příznivec fotbalu
a trenér mládeže. „Jak starosta,
tak ředitel ´čtyřky´ Martin Reihs
nám svá sportoviště poskytují
zdarma, za tuto podporu jim patří
náš dík,“ dodává ještě J. Hašek.
Přestože v Jirkově jsou čtyři školy a přizvány byly i tři přespolní,
v obou věkových skupinách startuje pět týmů. ZŠ v ulici Budovatelů zatím nemá zájem tyto turnaje
obsazovat, škola ve Vysoké Peci
je pouze prvostupňová, naopak
v Nerudově ulici tým na prvním
stupni ani nesestavili. „Buď je tu
dětí nedostatek nebo se potvrzuje naše obava z poklesu zájmu
o fotbal,“ konstatuje Hašek.
Jirkovská školní fotbalová liga
mládeže bude pokračovat dalšími turnaji střídavě v hale školy
v Krušnohorské a ve Strupčicích.
Vyvrcholí závěrečnými střetnutími
o celkové pořadí v březnu. (lm)

Turisté krátce po startu. Foto LM

faktorem, který zřejmě negativně
ovlivnil počet účastníků, byl desetistupňový mráz.
Na tři trasy (30, 20 a 11 km) vyrazilo 68 turistů včetně tří dětí. To
je zhruba poloviční počet oproti
předchozím rokům. „Ti, které neskolila chřipka nebo neodradil
chlad, si pochod pochvalovali. Byli
nadšeni, někteří tolik sněhu neviděli už řadu let,“ uvedla za organizátory Marcela Raisrová.
Turisté se sjeli ze Sokolovska,
Karlovarska, Ústecka, Teplicka
a nechyběli samozřejmě ani ti
z našeho regionu.
(lm)

Domácí mistrovská utkání
Volejbalového klubu Jirkov - Ervěnice
místo: tělocvična Základní školy Krušnohorská - Jirkov
datum kategorie

název družstva hostí

čas

14. 1.

Pohár nadějí

mistrovský turnaj

9:00

14. 1.

KP muži B

VK Roudnice n. L.

15. 1.

KP mladší žákyně 4

mistrovský turnaj

21. 1.

2. liga muži A

Slávie Plzeň

10:00 + 14:00

28. 1.

1. liga juniorky

Mikulova Praha

10:00 + 14:00

29. 1.

KP mladší žákyně 3

mistrovský turnaj

10:00 + 14:00
9:00

9:00
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Ervěnice drží střed tabulky, 1.SK Jirkov myslí na postup
Jak si vedou jirkovské
fotbalové kluby v „poločase“ aktuální sezony
Fotbalisté mají přestávku, po
podzimní části odpočívají, případně nabírají nové síly na jaro.
Ohlédněme se v této pauze, jak
si po půlce sezóny stojí jirkovská
seniorská družstva mužů.
A tým SK Ervěnice - Jirkov hraje
krajskou 1. A třídu. Tým vedený
trenérem Miroslavem Pavlovem,
asistenty Mariánem Schwarzem,
Zdeňkem Vaňkátem a vedoucím
mužstva Lukášem Šístkem před
sezónou doplnil kádr. Ze Strupčic
přišel Glas, z dorostu Proll, Dvořák a Šefler. V zápasech se jednou objevil i Navrátil a několikrát
dorostenci Šlachta a Mostovoj.
Úvod áčku vyšel perfektně,
když dokázalo jako jediné vyhrát s mužstvem Dobroměřic 1:0
a na horké půdě v Ledvicích 2:4.
„Jenomže pak jsme přestali proměňovat šance. V dalších šesti
kolech jsme jen dvakrát doma
remizovali a při vyrovnanosti v

Snímek z listopadového utkání A mužstva (v oranžovém) proti LoKo Chomutov (3:1).
tabulce jsme se ocitli po desátém
kole na dvanáctém místě,“ uvedl
sekretář klubu Miroslav Šístek.
„Naštěstí se vydařil alespoň závěr
- tři výhry za sebou nás posunuly
na průběžné šesté místo, i když
podle mě jsme měli na víc.“
Sestava mužstva se vcelku stabilizovala a devět hráčů odehrálo
víc než deset utkání z celkových
třinácti. Přesto do podzimních
bojů zasáhlo celkem 29 hráčů.
z nichž všechna utkání odehráli
Mašl a Šefler. Střelecky se nejvíc
dařilo Haviarovi a Královi (5 gólů)
a Prollovi (4 góly).

Ervěnický B tým vede trenér
Miloslav Gutwirth s asistentem
Ladislavem Nišem. „Za mužstvo
nastupovali náhradníci z A mužstva, ale v domácích zápasech
mu často vypomáhali další hráči
z áčka, což nebylo moc vhodné,“
konstatuje M. Šístek. Mužstvo je
zatím jedenácté „Cílem je udržení
v soutěži, což zatím kluci plní.“
Nejlepším střelcem je Niš se sedmi a Proll se šesti brankami.
1. SK Jirkov měl rovněž dvě
seniorská družstva, ale do této
sezóny nastoupilo už jen jedno.
Podle Jaroslava Cingela, který

Fotbal

Zimní přestávka neznamená pro fotbalisty zahálku
Zimní přestávka trvá přes čtvrt
roku. Slouží sice především k odpočinku, ale to neznamená zahálku. Je to čas různých utkání
a turnajů v rámci zimní přípravy.
SK Ervěnice - Jirkov myslí v této oblasti na všechny kategorie.
Dorostenci mají trénink dvakrát týdně na hřišti s umělým
povrchem u ZŠ Krušnohorská
a účastní se zimní ligy, kterou
pořádá Krajský fotbalový svaz
Ústí nad Labem. Součástí dorostenecké zimní přípravy je i série
čtyř přípravných zápasů se Žatcem, Chomutovem, Litvínovem
a Mostem – vesměs na hřištích
s umělým trávníkem.
Všechna mládežnická mužstva
trénují dvakrát až třikrát týdně
v tělocvičnách škol v Nerudově
a Krušnohorské ulici a dvakrát
do měsíce se účastní některého
z halových turnajů. Žáci se kromě
zápasů zimní ligy vydají na střetnutí s rivaly ze Strupčic, Loun
a Žatce.

Vánoční turnaj přinesl i penaltový rozstřel. Foto archiv SK Ervěnice-Jirkov
„V prosinci jsme v hale ZŠ Krušnohorské uspořádali dva turnaje
pro děti, ročníky 2009 a 2007,“
přidává k výčtu zimních aktivit
sekretář klubu Miroslav Šístek.
„V prvním jsme mezi deseti týmy,
včetně dvou z Bohemians Praha,
skončili třetí. Ten druhý, za účasti
šesti týmů, jsme vyhráli.“
Pro přípravky a mladší žáky
chystá navíc fotbalový klub SK
Ervěnice Jirkov od ledna do za-

čátku března další tři turnaje
a pokud dopadne dobře jednání se Strupčicemi, další podobné akce kategorie
žáků
a přípravky by mohly proběhnout
v tamní sportovní hale.
Dospělí zahájili přípravu 9. ledna na umělém trávníku na Krušnohorské. V plánu je nejméně
šest zápasů. Termíny, místa
i soupeři jsou teprve předmětem
jednání.
(lm)

Foto Luboš Mizun

má v klubu na starosti mládež,
vedly k tomuto kroku organizační
změny v systému soutěží.
Tým hrající 1. B třídu sdruženého okresního přeboru se
drží ve srovnání s předchozími léty překvapivě vysoko.
Tomu odpovídají i jeho ambice.
„Kádr prošel generační výměnou, nastoupili naši odchovanci, kteří se vrátili odjinud a navíc
s sebou přivedli své kamarády,“
vysvětluje J. Cingel výkonnostní vzestup a dodává i cíle z něj
plynoucí. „Naším cílem je soutěž vyhrát a postoupit výš.“ (lm)
Atletika

Školáci si před
svátky zaskákali
V pátek 16. prosince proběhla
v tělocvičně ZŠ v ulici Budovatelů soutěž ve skoku vysokém
Vánoční laťka. Účastnilo se jí 85
mladých sportovců, kteří měřili
své skokanské schopnosti v šesti
kategoriích (mladší žáci a žákyně,
starší žáci a žákyně, mladší dorostenci a dorostenky).
Soutěže, kterou jirkovská ´jednička´ pořádá už tradičně, se
kromě ní zúčastnilo dalších šest
základních a čtyři střední školy
z regionu včetně jirkovských (Nerudova, Studentská a Gymnázium Jirkov).
(lm)

Vánoční laťka přinesla hodnotné
výkony.
Foto Karel Prokop
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Zámek Červený Hrádek

Galerie Jirkov

telefon: 474 684 560

telefon: 607 842 291

Celý měsíc

Výstava

neděle 29.1. 9.00 hodin

Kurz patchworku

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.

Šití technikou patchworku pro mírně i více pokročilé. Na kurz je třeba přihlásit se nejpozději do 27. 1. Lektorka Martina Góčová doporučuje vzít si
vlastní šicí stroj a základní pomůcky, je ale možné vše (s výjimkou špendlíků) zapůjčit. Cena 450,- Kč.

Jirkovské divadlo

Kino

telefon: 474 654 265

telefon: 474 680 337

neděle 15. 1. 15:00 hodin

Pohádky na dobrý den
vstupné 50 Kč

Pohádky na dobrý den. Pohádky O veverce a Napucánkovi a Mlsná princezna v podání Divadla Pohádka Praha.

pátek 13. 1.
9:00

Instalatér z Tuchlovic

17:30

La La Land

20:00

Pasažéři

česká komedie

romantický muzikál / titulky
sci-fi, dobrodužný / titulky

sobota 14. 1.
sobota 21. 1. 15:00 hodin

Karneval DDM
vstupné 30 Kč

Karneval DDM Paraplíčko. Dětský karneval plný her, soutěží a tance.

Základní umělecká škola
telefon: 474 654 077
úterý 24. 1. 19:00 hodin

Kruh přátel hudby
Klavirní koncert Lenky Korbelové

Jednadvacetiletá chrudimská rodačka, klavíristka Lenka Korbelová, svou
profesionální dráhu zahájila hned několika medailovými umístěními. Na
soutěži Prague Junior Note to byla stříbrná a pak přišly dvě bronzové – na
soutěži konzervatoří a Smetanovské klavírní soutěži. A odrazila se k sólové
kariéře, o které podle svých slov snila už od raného mládí. Hrát na klavír
začala v šesti letech za cílevědomého dohledu rodičů. A dnes patří k velkým
talentům české interpretační školy. Dalším krokem na začínající úspěšné
cestě světovými sály a festivaly bude i její sólový recitál na letošním ročníku
festivalu Prague Proms.

15:00

Anděl páně 2

17:30

Pasažéři

20:00

Velká čínská zeď

český rodinný

sci-fi, dobrodužný / titulky
historický / 3D

neděle 15. 1.
15:00

Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa

17:30

Pod rouškou noci krimi, drama/ titulky

animovaný / 3D

středa 18. 1.
17:00

Anděl Páně 2

20:00

Proč právě on?

český rodinný
komedie / titulky

čtvrtek 19. 1.
romantický muzikál / titulky

17:30

La La Land

20:00

Collateral Beauty

drama / titulky

17:30

Velká čínská zeď

historický

20:00

Assassin´s Creed akční, dobrodružný / 3D / titulky

pátek 20. 1.

sobota 21. 1.
15:00

Divoké vlny 2

17:30

Všechno nebo nic česká romantická komedie

20:00

Velká čínská zeď

animovaný
historický / 3D

neděle 22. 1.

Mateřské centrum
telefon: 725 006 968

15:00

Divoké vlny 2

17:30

xXx: Návrat Xandera Cage

animovaný
akční / titulky

středa 25. 1.
17:00

Divoké vlny 2

20:00

Manžel na hodinu česká komedie

animovaný

Celý měsíc

Miniškolka

čtvrtek 26. 1.

pondělí - pátek
8.00 - 17.30

Možnost docházení dětí denně nebo
dle potřeby jen určité dny v týdnu.

17:30

Collateral Beauty

20:00

Rogue One: Star Wars Story scifi / 3D

drama / titulky

pátek 27. 1.

Lezecká aréna

Ostravak Ostravski

17:30

Všechno nebo nic česká romantická komedie

20:00

Spojenci

česká komedie

válečný, drama / titulky

sobota 28. 1.

telefon: 474 345 540
pátek 27.1. 17 hodin

9:00

LAJ Bouldering Session

Páté kolo závodů ze série Lezecké arény.

15:00

Zpívej

17:30

Resident Evil: Poslední kapitola

20:00

Manžel na hodinu česká komedie

animovaný, komedie
sci-fi, horor / 3D / titulky

neděle 29. 1.
15:00

Zpívej

17:30

Assassin´s Creed akční, dobrodružný / titulky

animovaný, komedie / 3D

středa 1. 2.
17:00

Zpívej

animovaný, komedie

čtvrtek 2. 2.
17:30

Proč právě on?

20:00

Spojenci

komedie / titulky

válečný, drama / titulky

