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D irekto rs k ý s alónní
vů z p ri nc ipála K ar la
Kludského na pr odej

říjen 2019

Město dostalo nabídku ke koupi slavné
cirkusové maringotky, jejíž historie je
spojená s Jirkovem. Někdejší salónní
vůz stojí už léta na zahradě u Prahy

C e n u J i rk y l e to s ra d ni ce
u d ě l i l a F i l i p u Šk a p o v i
Jirkov tuto dřevěnou
sošku uděluje od
roku 2007 lidem,
kteří se zasloužili
o rozvoj či šíření
dobrého jména města.
Letošní ocenění získal
dlouholetý porevoluční
starosta Filip Škapa

Pod Červeným H r á d k e m
vznikne úniková h r a .
Vymyslel ji Jirkov a n
Rozhovor s Pavlem Francem, který
připravuje únikovou hru v bývalé
budově Lesní správy nad zámeckou
jízdárnou. Městu tak přibude další
atrakce pro místní lidi i turisty

Jirkovské noviny

Aktuálně

10/2019
MŮJ POHLED

Obsah
4
5
6
7
8
9
10
11, 12
13
14
15
16, 17
18, 19
20

Další kompostéry na obzoru, zájemci se mohou hlásit
Strážníci s hasiči se pustí do boje se špatným parkováním
V Maďarsku je partnerský Jirkov vytesaný do kamene
Rozhovor s tvůrcem jirkovské únikové hry Pavlem Francem
Dění v jirkovských školách a mateřinkách
Kultura - co se dělo a na jaké akce zveme
Z činnosti místních organizací
Mobilní rozhlas - vysvětlivky a přihlášovací formulář
Retro rubrika - z historie Jirkova
Senior taxi - dotazník k vyplnění
Inzerce, servis, křížovka
Zprávy z okolních obcí: Boleboř, Vrskmaň, Strupčice
Informace z jirkovského sportu
Kulturní přehled na celý říjen

Nejbližší a zároveň poslední řádné zasedání zastupitelstva
města v letošním roce se bude konat 11. prosince v 15:00.

Salónní vůz na poslední cestě?
Salónní vůz světoznámého principála Karla
Kludského možná čeká
návrat domů - do Jirkova,
s nímž je historicky spjatý. Nic ještě není jisté, ale
šance tu je. Záměr města
koupit slavnou cirkusovou
maringotku od soukromého majitele, který ji nabízí, posvětili všichni zastupitelé a podle
ohlasů si to přeje i spousta občanů. Vše teď záleží na podmínkách případného prodeje.
Kdysi přepychový vůz měl pět
vybavených místností i výsuvnou
verandu. Bezmála stoletá maringotka už ale skoro 40 let zarůstá keři na okraji Prahy, kde dosud sloužila jako zahradní altán.
Její majitel, důchodce z Prahy,
neměl na celkovou opravu vozu
potřebnou částku. A tak maringotku spíše jen udržoval. Udělal
jí stříšku proti zatékání, vyměnil
některé shnilé díly. Podle všeho
ji koupil v roce 1980 od ženy
z cirkusového rodu Berousků.

Po smrti bezdětných
Kludských připadl salónní vůz cvičiteli medvědů
Karlu Šnýdrovi. Když
zemřel, vypořádával část
majetku Kludských v polovině 70. let jeho syn
Petr Šnýdr z Jirkova.
Ten podle svých slov direktorskou maringotku prodal
kolotočářské rodině Kočkových
z Plzně. Petr Šnýdr mi před časem řekl, že v ní jako chlapec
občas přespával, když Kludští
nocovali ve své jirkovské vile.
Tu jim ale komunisté vyvlastnili
a manželé Kludští dožili v maringotce přestěhované k přidělenému domku ve Vinařicích. Šnýdr
by si podle svých slov po smrti Kludských nejraději salónní
vůz nechal, ale neměl ho kam
dát. Vybavil si i tehdejší převozy
těžké maringotky. Věřme, že její
poslední cesta povede už jen do
Jirkova, kde zůstane svědkem slávy Kludských. Vladimír Vacula,
tiskový mluvčí města

NESTĚŽUJTE SI OKOLO, NAPIŠTE TO PŘÍMO NÁM

▲ Od 1. ledna 2020 vzniká povinnost označovat psy na území
České republiky mikročipem. Číslo čipu musí být zaznamenáno
v očkovacím průkazu psa. Štěňata musí být označena mikročipem
nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině (tedy ne později
než v půl roce věku). Čipování není pro psa nebezpečné či závadné,
jedná se o jednorázový úkon srovnatelný s injekční aplikací.
Za psa bez označení bude od příštího roku hrozit správní řízení, v němž lze dostat pokutu až 20 tisíc korun. To proto, že na psa se
bude pohlížet, jako kdyby neměl platné očkování proti vzteklině.
Od roku 2020 bude očkování psa platné jen v případě, že je označený mikročipem. Příslušná novela veterinárního zákona zavádí povinné označení pouze u psů, nikoliv u dalších zvířat.
(oc)
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Dotaz: Dobrý den, docela mne uráží bezohlednost některých spoluobčanů, kteří si dovolují opakovaně a tedy i zřejmě bez postihu dělat
skládku nábytku a matrací mezi domy v Ervěnické ulici (čp. 1044).
Technické služby ji určitě uklidí, je jasné na čí náklady. Když mají tito
občané prostředky na dovoz nábytku, tak proč si nezajistí i odvoz
vyměněného nábytku - odpadu. Ve sběrném dvoře to mají grátis, na
jejich podnikatelské aktivity doplácíme my. Je to nefér, když se jim
to toleruje! Máme dvojí metr? Stačí chvíli monitorovat a nebude se
dlouho čekat na neukázněného občana.
Martin Řehůřek, ředitel Městské policie Jirkov: Problematikou
znečišťování veřejného prostranství se městská policie zabývá. Jen
v srpnu strážníci řešili 38 případů, které byly na služebnu oznámeny, nebo které sami strážníci objevili při výkonu služby. I zde platí,
že pokud jste svědky protiprávního jednání, volejte ihned městskou
policii (pevná linka 474 654 179 nebo mobil 732 681 010). Oznámení
můžete učinit též na Policii České republiky, jejíž obvodní oddělení se
nachází sto padesát metrů od uvedeného místa.

Měsíčník pro obyvatele Jirkovska

Periodický tisk územního samosprávného celku. Toto číslo vyšlo 4. října 2019.
Vydavatel: Město Jirkov, IČO: 00261904. Povoleno Okresním úřadem v Chomutově, referátem kultury reg. zn. MK ČR E 12007. Náklad 9 100 kusů.
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Sídlo redakce: Městský úřad Jirkov, náměstí Dr. E. Beneše 1 (odbor VSaVV, kancelář č. 32), 474 616 483, jirkovske.noviny@jirkov.cz,
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SALÓNNÍ VŮZ PRINCIPÁLA KLUDSKÉHO

KOMUNÁLNÍ ODPAD

Slavná maringotka je na prodej Poplatek

beze změn

Upozorňujeme na blížící se
splatnost poplatku za komunální
odpad. Platí pro ty občany, kteří
nevyužívají placení přes SIPO.
Výše poplatku pro letošek je stejná jako v předešlých letech - 508
korun za osobu. U lidí starších 75
let je platba nižší o 148 korun, děti mladší 3 měsíců ji mají zdarma.
Splatnost je 15. prosince.
(mp)
CHYTRÁ KOMUNIKACE

Mobilní rozhlas
je tady, můžete
se registrovat
Kludského maringotka léta stojí v zahrádkářské kolonii u Prahy, kde majiteli slouží k přespávání. Foto 3x MÚ
Městu se naskytla možnost
získat unikátní turistickou atrakci - salónní vůz nejslavnějšího
obyvatele Jirkova, principála Karla Kludského. Kdysi luxusně zařízenou cirkusovou maringotku
z roku 1926, v níž Kludský pře-

býval, vlastní soukromý majitel
z Prahy, který ji má téměř 40 let
na zahradě. Jirkovu ji teď nabízí
ke koupi. Město si nejprve nechalo zpracovat znalecký posudek,
zastupitelé schválili záměr nákupu a až podle nabídnuté ceny

zváží, zda maringotku koupit. „Je
totiž nutné počítat i s další investicí - do zrestaurování vozu,“
říká starostka Darina Kováčová.
Maringotka by mohla stát třeba
u Kludského vily a sloužit k návštěvnickým prohlídkám.
( vac)

Na archivním snímku Karel Kludský u svého salónního vozu. V něm je dodnes zachovaný novobarokní nábytek.

Přidáváme se k více než 550
českým samosprávám, které se
svými obyvateli komunikují chytře přes Mobilní rozhlas. Jedná se
o platformu pro komunikaci města
s občany pomocí mobilních telefonů. Lidé se mohou zdarma zaregistrovat (formulář a vysvětlivky
otiskujeme na stranách 11 a 12,
k dispozici jsou i na webu města)
a budou dostávat prostřednictvím
SMS, hlasových zpráv či e-mailů
informace například o kulturních
akcích ve městě, blokovém čištění v jejich ulici a podobně.
Aplikace funguje také obráceně
- můžete nám jejím prostřednictvím dávat různé podněty nebo
hlásit závady, informovat o nepovolené skládce, poškozené lavičce, nefunkčním osvětlení, ztracených a nalezených zvířatech
a tak dále. Aplikace lidem umožní též hlasování o participativním
rozpočtu.
(r)

SENIOR TAXI

Jirkované mohou využít chomutovskou SoS dopravu
Jirkov využil nabídku organizace Sociální služby Chomutov
a od počátku října do konce
roku pilotně zkouší službu SoS
dopravy (Senior taxi). Služba se
tedy týká i jirkovských seniorů
starších 70 let a zdravotně postižených od jednoho roku věku
včetně doprovodu. Město poté
vyhodnotí zájem o tento druh
dopravy a rozhodne se, zda má
smysl ji využívat i nadále.

Služba určená Jirkovanům na
území Jirkova a Chomutova má
usnadnit přepravu hlavně k lékařům, na úřady, do knihovny, do
škol, na hřbitov a podobně. Když
bude volná kapacita, může sloužit i pro společenské účely. Zájemce o dopravu musí předložit
řidiči k nahlédnutí občanský průkaz nebo legitimaci zdravotně postižené osoby - TP, ZTP či ZTP/P.
Dopravu zajišťuje profesionální

řidič Sociálních služeb Chomutov autem této organizace. Provozní doba je ve všední dny od
7 do 15 hodin. Dopravu lze objednat předem na dispečinku
(telefon 722 501 669 včetně
SMS objednání) nebo ji žádat
nárazově, když je volné vozidlo.
U přepravy lidí na invalidním vozíku je nutné toto dojednat předem, je k tomu speciálně upravený automobil.

Jízdné jedním směrem činí 30
korun za osobu (stejná částka je
i při cestě zpět).
Nezávisle na tomto pilotním provozu probíhá dotazníkové šetření, které pomůže v případě zájmu
nastavit podmínky pro další období. Formulář, který otiskujeme
na straně 14, lze po vyplnění odevzdat do podatelny městského
úřadu. K dispozici je i elektronický
dotazník na webu města.
(kb)
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Ulice dostala
své jméno:
Pod Vrchem
Nová ulice, která vznikne v oblasti mezi obchvatem a ulicemi
Pod Vodárnou a Vinné zahrady,
kde bude stát přibližně 15 rodinných domů, ponese název
Pod Vrchem.
Jirkovští občané měli v průběhu prázdnin možnost zasílat návrhy, jak by se měla ulice jmenovat. Z podaných návrhů byly
vybrány tyto tři: Pod Přehradou,
Nad Údolím a Pod Vrchem. Posledně jmenovaný název doporučila komise rozvoje a bezpečnosti
a nyní jej posvětili i zastupitelé.
Padlo také několik návrhů na
pojmenování ulice po některé
z osobností. Protože jsou ale
v této lokalitě ulice nazvané
místně, doporučili radní pojmenovat i ji v tomto duchu.
(vac)

Vedení radnice popřálo stoleté stařence

Štěstí, zdraví, spokojenost a nevyčerpatelný optimismus přišly osobně popřát Marii Aubrechtové do
zařízení pro seniory na Mládežnické starostka Darina Kováčová a místostarostka Dana Jurštaková. Paní
Aubrechtová totiž letos dovršila úctyhodných 100 let života.
Foto Vladimír Vacula

PROMĚNA BIOODPADU

DOBOVÝ KALENDÁŘ

Další kompostéry na obzoru, zájemci se mohou hlásit

Zaniklé obce

Máte zájem o domácí nádoby
na kompostování odpadu a v minulých nabídkách se na vás nedostalo? Je vyhlášena další vlna,
tedy „Chomutovsko - kompostéry pro občany - 3“. O kompostér
mohou žádat vlastníci rodinných
domů i majitelé (případně uživatelé) zahrádek, které jsou na území Jirkova, a to do konce října.
Formulář, který zde otiskujeme
(najdete ho i na webu města www.
jirkov.cz a je také k dispozici na
podatelně městského úřadu), můžete rovnou vyplnit a odeslat. (r)

Na pultech se objevil stolní kalendář na téma zaniklé obce, který je zajímavý i pro Jirkovany. Dá
se koupit v chomutovské tiskárně
Akord a knihkupectví DDD.
Chomutovský okres patří k oblastem, které byly ve 20. století
nejvíce postiženy územními změnami. Byla to 2. světová válka
a události krátce po ní, kdy byla
vysídlena převážná část původního německého obyvatelstva.
Hlavně to však byla expanze dolů, která ze vsí nedobrovolně vystěhovala obyvatele do měst. (r)

Kompostér významně urychluje
proměnu bioodpadu. Foto archiv
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POZEMKY PRO VÝSTAVBU

Na prodej je třicet parcel

PREVENCE KRIMINALITY

Když internet škodí...

Z Chomutova přijel za soutěžícími dětmi do Jirkova i Picaroon. Foto MÚ

▲ Město zveřejnilo záměr prodeje 30 pozemků pro budoucí výstavbu rodinných domů v lokalitě
Na Skalce. Jedná se o různě velké
stavební parcely. Kanalizace, vodovod a elektřina jsou přivedeny
až na hranici každého pozemku

a vede sem i příjezdová komunikace. Minimální prodejní cena za
jeden čtvereční metr pozemku činí 1 106 korun včetně DPH. Prodej se uskuteční obálkovou metodou. Bližší informace zájemci najdou na úřední desce města. (vac)

V areálu ZŠ Nerudova se konala tradiční akce pro rodiny s dětmi
nazvaná Viděn v ulicích. V rámci
prevence kriminality a sociálně
patologických jevů ji pořádá odbor sociálních věcí a školství ve
spolupráci s jirkovskými strážníky
a neziskovými organizacemi už
od roku 2012. Rodiče tak mají
možnost seznámit se s nabídkou
volnočasových aktivit ve městě,
děti si zasoutěží a jako ceny ob-

drží pomůcky do školy a sladkosti. Letos se organizace akce ujala
Oblastní charita Most a tématem
byla prevence rizikového chování
na internetu. „Chytrý telefon či počítač jsou dnes běžnou součástí
našich životů, často si však neuvědomujeme nebezpečí, které hrozí
i našim dětem. Doufáme, že zajímavě podané informace přispějí
ke zlepšení situace,“ věří sociální
pracovnice Jitka Marková.
(r)

MĚSTSKÁ POLICIE

Strážníci s hasiči se pustí do boje se špatně zaparkovanými auty
Problematika parkování v Jirkově je všeobecně známa. Největší
problémy jsou v lokalitách s hustou bytovou zástavbou. Jedná se
o sídliště Vinařice, ulice U Sauny,
U Stadionu, Jezerská, Tkalcovská, místní část Nové Ervěnice
a blízké okolí Studentské ulice.
Podle červnové statistiky ministerstva dopravy je v Jirkově evidováno kolem 12 500 vozidel a toto
číslo stále narůstá. V roce 2013 to
bylo zhruba 10 500 aut.
Parkovacích míst je přitom ve
městě enormní nedostatek. Každé vybudované parkovací místo
je hned obsazené a pro vybudování nových parkovišť už není
v Jirkově dostatek vhodných
ploch. Bezradní řidiči tak nechávají svá vozidla na všech možných i nemožných místech.
Tato problematika leží na bedrech strážníků, kteří každý den
řeší špatně zaparkované vozy.
Někdy vyjíždějí na udání od jiných občanů. Některé případy
řeší strážníci iniciativně sami,

protože špatně zaparkovaná auta
extrémním způsobem ohrožují
bezpečnost a plynulost silničního
provozu. Takovým případem jsou
třeba vozidla zaparkovaná na
úzkých pozemních komunikacích
v okolí výškových bytových domů.
Tyto silnice slouží především pro

Ilustrační snímek.
příjezd vozidel řešících havárie
(vody, plynu, elektřiny, tepla), ale
též pro vozy záchranky a hasičů.
V Jirkově moc dobře víme, jak

dokážou hořet výškové obytné
domy. V minulosti jsme se s tím
několikrát setkali a v některých
místech i opakovaně. V takové
chvíli je potřeba, aby se hasiči se
svou technikou dostali bez problémů co nejblíž k požáru. Bohužel, někteří řidiči si toto neuvědo-

Foto www.pixabay.com
mují nebo si to zkrátka uvědomit
nechtějí. Proto budou od nynějška probíhat společné akce hasičů a strážníků, spočívající v kon-

trole vytipovaných komunikací.
Zde zaparkovaná auta budou
odtahována a jejich majitelé za
odtah zaplatí. Provozovatelé
těchto vozidel budou nahlášeni
příslušnému správnímu orgánu
chomutovského magistrátu.
Účelem naší akce není tahat
z kapes řidičů peníze, které budou muset vynaložit na zaplacení
odtahu a uložené pokuty. Smyslem je naučit řidiče, že na některých místech se opravdu parkovat
nesmí.
Martin Řehůřek,
ředitel městské policie
Pozn. red.: Radnice problém
dlouhodobě řeší tím, že se postupně budují nová parkovací
místa. Podle starostky Dariny Kováčové se například nabízí i možnost stavby parkovacích domů,
ale takový projekt by byl hodně
drahý. Město připravuje plán
mobility, na jehož základě má
vzniknout studie, která ukáže, kde
by v budoucnu mohla nová parkoviště vzniknout. Studie má být
hotová na jaře příštího roku.
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NA NÁVŠTĚVĚ V PARTNERSKÉM MĚSTĚ

V Bátonyterenye je Jirkov vytesaný do kamene

Na znamení přátelství byl v Bátonyterenye zasazen strom. Živnou půdou je mu hlína, kterou každá ze spřátelených zemí přivezla s sebou. Na náměstí je památník, na němž jsou názvy všech partnerských měst, tedy i Jirkova - jak ukazuje místostarostka Dana Jurštaková. Foto 2x Vladimír Vacula
Zástupci radnice v září zavítali na pozvání do maďarského
města Bátonyterenye, které letos
slaví 30 let své existence.
S Jirkovem ho pojí šestileté
partnerství. Bátonyerenye s jedenácti tisíci obyvateli vzniklo v roce
1989 sjednocením tří vesnic. Bý-

valo typickým socialistickým těžebním místem. Život v něm je
složitější než u nás, což je vidět
už na první pohled na jednoduše
zařízených domech, skromných
zahrádkách a oprýskaných panelácích všude okolo. „Přesto
si tamější obyvatelé nestěžují

a jsou hrdi na svou příslušnost.
To mě velice mile oslovilo,“ prohlásila po návratu místostarostka Dana Jurštaková. Za šest let,
kdy podle jejích slov přerostlo
partnerství obou měst v přátelství, se v maďarské části mnohé změnilo k lepšímu. „Rozrost-

la se tam průmyslová zóna, do
okolních obcí už vede nová rychlostní komunikace, zlepšila se
infrastruktura,“ vyjmenovává místostarostka. Maďarsko a Česko
mají společnou minulost. „A díky
partnerství mají i společnou budoucnost,“ dodává Jurštaková. (r)

SLAVNOSTNÍ AKT NA ZÁMKU

Mladí angličtináři převzali mezinárodně uznávané certifikáty
► Už popáté proběhlo na Červeném Hrádku předávání certifikátů z jazykových zkoušek Cambridge English. K těmto prestižním mezinárodním zkouškám
z angličtiny se mladí studenti
připravují v kurzech Jazykového
centra Medou. Slavnostního aktu

v Rytířském sále se za město
zúčastnily místostarostka Dana
Jurštaková a ředitelka KVIZu Michaela Brožová. Za dobu fungování projektu prošlo přípravnými kurzy přes tisíc studentů
z Jirkova, Chomutova, Kadaně
a širšího okolí.
Foto V. Vacula

SETKÁNÍ S OBČANY

Vedení radnice zjišťovalo v Březenci, co trápí místní lidi
◄ Nové molo a lávka přes rybník, nedodržování rychlosti aut
v obci a bezpečnost na místní
silnici byly nejčastější okruhy otázek obyvatel Březence, za nimiž
přijely v září besedovat starostka Darina Kováčová a místostarostka Dana Jurštaková. Na zodpovězení odborných dotazů si
s sebou vzaly experty z odboru
majetku města a útvaru investic.
Setkání s občany, na němž se
dohodla některá řešení, proběhlo v přátelské atmosféře a bez
zbytečných emocí. Foto V. Vacula
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AUTOR HRY Z JIRKOVA

Pod Červeným Hrádkem vznikne únikovka

hou účastnit i děti od určitého
věku?
Hra bude mít tři fáze, které budou postupně gradovat. Pro nejmenší děti není nejspíš vhodná,
ale myslím, že žáci druhého stupně základní školy už ji zvládnou.

Autor chystané únikovky pro Jirkov Pavel Franc. V Chomutově teď vytváří hru Únik z totality.
V bývalé budově lesní správy nad jízdárnou pod Červeným
Hrádkem vznikne úniková hra.
Její koncept připravuje šestatřicetiletý technik kvality v oblasti
strojírenství Pavel Franc z Jirkova. Není v tomto ohledu žádným
nováčkem, spolupodílel se na vytvoření několika dobrodružných
únikovek v jiných městech.
Smyslem únikové hry je to, že
jsou hráči zavřeni v budově nebo
v místnosti s ostatními účastníky,
musí se dobře zorientovat v daném prostoru, najít indicie, vyřešit
různé hádanky a dostat se ven
z objektu ve stanoveném čase.
Témata únikových her jsou přitom
různá...
Přibližte hru, kterou v Jirkově chystáte. O čem bude?
Cílem je, aby vypadala jednoduše, ale aby byla sofistikovaná.
Aby šlo o směsici logické zábavy
s kombinací interaktivních zážitkových prvků, kombinačních zámků a šifer. Téma této hry bych si
zatím nechal pro sebe.
Jak vás napadlo uspořádat
hru zrovna v těchto místech
pod Červeným Hrádkem?
Ze strategického hlediska je to
nejvhodnější místo pro vytvoření

únikové hry v Jirkově. A to nejen
tím, že je zámek turisticky zajímavý, ale i proto, že zároveň slouží jako hotel a školicí středisko. To
čítá spoustu možností, jak získat
klientelu. Například nabídnout únikovou hru v rámci firemních teambuildingů.
Kdy začnete hru připravovat?
A kdy ji dokončíte, respektive,
kdy si ji budou moci první zájemci zahrát?
Koncept únikové hry mám promyšlený, v současné době probíhají v budově bývalé lesní správy
práce na úpravě sociálního zařízení a zázemí pro obsluhu herny
(gamemastera). Otevření plánujeme na začátek kulturní sezóny.
Podílíte se na realizaci únikové hry jen vy sám, nebo za vámi
ještě někdo stojí?
Není to tak dávno, co jsem dostal podobnou otázku, s tím rozdílem, že byla mířena na to, jestli
za mnou stojí politické uskupení.
A tak bych to rád uvedl na pravou
míru. Stojí za mnou tým nadšenců, kteří s politikou nemají nic
společného. Dále spolupracuji se
svým dobrým přítelem Tomášem
Kučvou (pozn. red.: nejpopulárnější úniková hra ve střední Evropě

Foto V. Vacula

The Chamber - Dům duchů), který také pochází z Jirkova. Tomáš
posunul únikovky v Čechách na
úplně jiný level. Pro mě je absolutní špičkou v této branži v zemi. Za zmínku určitě stojí, že
o únikovkách přednáší v cizině.
Bude se děj vaší únikovky odehrávat jen v bývalé lesní správě, nebo i v blízké jízdárně?
Pouze v někdejší budově Lesní
správy.
Tato úniková hra bude jenom
pro dospělé, nebo se ji mo-

Od jaké doby se věnujete přípravě únikovek a kde všude
jste je tvořil?
Svou první zkušenost při vytváření únikové hry jsem získal, když
jsem pomáhal s realizací Tajemné pracovny v The Chamber. Dalším zajímavým úkolem
pro mě bylo loňské uskutečnění venkovní únikovky v Jirkově, kde se účastníci dostali
do neobvyklých míst, jako jsou
podzemní sklepy nebo městská
věž. Tato úniková hra měla velice
dobrý ohlas. V současnosti připravuji další únikovku - pro chomutovské muzeum. Bude součástí výstavy s názvem Únik z totality pořádané ke třiceti letům od
sametové revoluce.
Kde vlastně berete inspiraci
a nápady?
Inspirací jsou mi přátelé a rodina. Někdy si musím jet pročistit
hlavu na chatu a nechat myšlenky plynout. Jindy si, jak se říká
lidově, skočím na jedno pivko.
Jsem toho názoru, že kreativitě
se meze nekladou. Bohužel kreativní nápady ale častokrát nejsou
přímo úměrné finančnímu rozpočtu na realizaci hry...
(vac)

Bývalá budova lesní správy, v níž bude úniková hra.

Foto KVIZ
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SPOLUPRÁCE MŠ + ZŠ BUDOVATELŮ

Žáci potěšili předškoláky. Vyrobili jim stavebnici
Na Chomutovsku je mnoho příkladů dobré praxe ve školství.
Jeden se odehrál v Jirkově a spočíval ve spolupráci ZŠ Budovatelů
a MŠ Smetanovy sady. Výsledkem byla stavebnice ze dřeva,
radost dětí a dobrý pocit žáků ze
smysluplné práce v dílnách.
Jaroslava Chrtková, zástupkyně
MŠ Jirkov, popisuje zrod nápadu:
„Postupně vybavujeme školky
i zahrady vzdělávacími a dalšími
pomůckami, a tak nás napadlo
zapojit do tohoto procesu také
naše bývalé žáčky, kteří jsou
dnes už v sedmých a osmých třídách základních škol.“
ZŠ KRUŠNOHORSKÁ

Pak stačilo, aby se Jaroslava
Chrtková domluvila s učitelkou
fyziky a pracovních činností na
ZŠ Budovatelů Jitkou Deutscherovou, vybraly vhodný výrobek
a využily na pilotní nákup materiálu prostředky projektu MAP
financovaný z evropských strukturálních fondů. Na žácích sedmé
třídy bylo, aby se v rámci pracovních činností pokusili přetavit vizi
na reálný produkt.
Jitka Deutscherová, k tomu dodává: „Měla jsem skvělou partu
šikovných žáků, ti neváhali a během několika hodin naměřili, rozřezali, orašplovali, obrousili a ná-

sledně sešroubovali přes 20 dílů
velké skládačky, z níž mohli kluci
ve školce stavět hrady a roboty
a holky zámky a farmy pro koně.“
Děti si vymyslely řadu aktivit,
které je možné se stavebnicí dělat, a začaly hned společnou výstavbou věže (viz snímek).
Často se hovoří o tom, jak dnešní mládež neumí vzít do ruky ani
kladivo a zajímají ji jen počítače.
Ale ukazuje se, že když děti dostanou od rodičů či od učitele
smysluplnou nabídku, tak umí
zareagovat a výsledek pak může
předčit veškerá očekávání.
Sdružení Západní Krušnohoří

DÁREK OD MĚSTA

Pomoc při Prvňáčci dostali reflexní přívěsky
úklidu lesa
Tradičně, už poněkolikáté, chodíme uklízet s dětmi les v rámci
oslav Dne Země. Zastáváme názor, že tím, že si kousek přírody
uklidíme, jí nejvíc prospějeme. Také děti to tak vnímají. Starší ročníky se už dopředu ptají, jestli to
bude v dalším roce zase.
V souvislosti s kalamitou kůrovce jsme byli osloveni, zda bychom
byli ochotni pomoci při úklidu větví z vytěžených lesních ploch.
V lese jsme byli s celým druhým
stupněm ve třech různých lokalitách nad naší školou. Žáci pod
vedením učitelek odvedli velký
kus práce. Akci jsme si zopakovali i na začátku nového školního
roku. Lída Bínová, učitelka 4. ZŠ
Kromě Kouzelného slabikáře dostali všichni letošní prvňáčci od města první školní den jako dárek také reflexní plyšové zajíce k zavěšení například na aktovky. Na snímku pořízeném v ZŠ Budovatelů se jimi pochlubila třída 1. B s učitelkou Ivanou Čopíkovou.
Foto Vladimír Vacula
ZŠ STUDENTSKÁ

Školáci vystavují své obrazy v městské galerii

Les uklízelo 239 žáků.
8

Foto lb

► Letošní páťáci ZŠ Studentská docházeli v rámci výtvarného
projektu do Galerie Jirkov. Prohlídkou vystavovaných děl různých malířů se děti inspirovaly
a plnily zadané úkoly na rozličná
témata výstav. Výsledkem jsou
obrazy žáků 5. A, z nichž některé zdobí průchod do atria galerie. Návštěvníci tak mají možnost
zhlédnout i jejich díla.
Foto šk
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TRADIČNÍ AKCE MĚSTA

Cenu Jirky získal Filip Škapa. Na pouti, která se vyvedla

▲ Spousta stánků a atrakcí, množství návštěvníků, dobré jídlo a pití, muzika ze dvou pódií a počasí jako malované - tím vším se vyznačovala letošní
Hornická pouť v Jirkově. Ještě před koncertem Anny K.(na snímku vpravo dole) se pozdravila s publikem starostka Darina Kováčová a udělila letošní
Cenu Jirky. Dřevěnou sošku z dílny orasínského umělce Šporgyho dává radnice už od roku 2007 lidem, kteří se zasloužili o město a jeho rozvoj. Ocenění nyní získal dlouholetý porevoluční starosta Filip Škapa. „Ceny si nesmírně vážím. Je odměnou za šestnáct let naší práce pro Jirkov,“ řekl nám Škapa
(na fotografii vlevo) a neskrýval své dojetí. Velký rozhovor s ním naleznete v příštích Jirkovských novinách.
Foto 3x Vladimír Vacula
ČERVENÝ HRÁDEK

Zámeckou svíčkovou letos poprvé hodnotila i veřejnost

Do poroty zasedli i herci Václav
Knop a Miroslav Šimůnek.

Do soutěže ve vaření svíčkové
na Červeném Hrádku se letos přihlásilo 8 soutěžících. Vítězem se
stal profesionální kuchař Jaroslav
Petrů z Ledče nad Sázavou, který
v této soutěži už dvakrát zvítězil
v minulých letech. Překvapením
bylo 2. místo studentky Dominiky
Fryčové z Velkých Přílep, jež prý
vařila svíčkovou poprvé a navíc
podle receptu z internetu.
(mb)

Letos poprvé svíčkovou hodnotili také zástupci veřejnosti. Foto 2x KVIZ

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ

Vernerová a její okamžiky lidskosti

Až do poloviny prosince potrvá na Červeném Hrádku výstava snímků
renomované fotografky Věry Vernerové. Autorka (na záběru uprostřed
při vernisáži) svým objektivem zachycuje kromě třpytu, módy a bohatství v evropských velkoměstech i nelehký život obyvatel chudých vesnic
v daleké Africe a Asii. A právě okamžiky skutečné lidskosti jsou tématem
její současné expozice v přízemí zámku.
Foto Ladislav Rostaš
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MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ

Velký zájem o přednášky

Zábava u ruských kuželek

Vysokou účast měl letošní 8. ročník konference pořádané MěÚSS Jirkov, tentokrát na téma ´Jak zvládnout stres a jak nevyhořet´. Přednášejícími byli vyhlášení odborníci Jan Stránský nebo Jan Mühlfeit, který působil 12 let v nejužším vedení Microsoftu a nyní předává své zkušenosti
v celém světě. Přednášky účastníky konference velmi zaujaly. Foto bk

Klub aktivních seniorů pořádal na své zahradě turnaj v ruských kuželkách. Soutěžící se dobře pobavili a ti nejlepší dostali i medaile. Foto mk

POSTIŽENÍ CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Pěkně po svých do Vysoké Pece

Po prázdninách s novým autem

Pohyb v přírodě a zájem o setkávání se s přáteli - to přilákalo na 40
členů ZO SPCCH Jirkov k pochodu do Vysoké Pece. Foto Josef Tamáš

Dům dětí a mládeže Paraplíčko se pyšní novým vozem Citroën Berlingo XL. Auto si pořídil díky příspěvku města, coby zřizovatele. Foto DDM

ŽENSKÝ KOMORNÍ SBOR

Dlouho bez sebe nevydržíme, proto hurá do další pěvecké sezóny!
Uplynul již drahný čas od
okamžiku, kdy jsem naposledy na těchto stránkách psala
o Ženském komorním sboru Jirkov (ŽKS). V dalších měsících
opět přiblížím naše plány, vystoupení, úspěchy i chybičky…
Vraťme se však trošku zpátky.
ŽKS nezahálel. Už podruhé jsme
se zúčastnily 25. května pěkného setkání sborů na Festiválku
v Hrádku u Nechanic. Moc jsme
se tam těšily, nálada byla výborná, takže jsme s nadhledem přešly nepřipravenost řidiče našeho
autobusu, který nás vezl úplně
někam jinam. Naše sbormistryně
Šárka nestihla proto ani úvodní
10

setkání sbormistrů. Vlastní zahájení v sadu pod platanem, kde
se krátce představují všechny
sbory, jsme ale stihly. Odpoledne nás čekalo první vystoupení
v kostelíku v Libčanech spolu se
sborem Cantus Choceň. Škoda
jen, že zřejmě kvůli krásnému
počasí místní většinou dali přednost rekreaci před naším zpěvem. Nám to ale neubralo na chuti si zazpívat. Společný koncert
všech sborů v podvečer v kulturním domě byl krásný. Nejvíce se
nám líbilo vystoupení našich odpoledních ´spoluzpěváků´ v Libčanech. Proto jsme s tímto sborem navázaly kontakt a těšíme

se, že ho jako hosta uvidíme na
některém z našich koncertů.
Druhý den jsme si prohlédly
nádherný zámek Hrádek u Nechanic, kde jsme k úžasu nic
netušících turistů tradičně zazpívaly naše Aleluja. Cesta zpět byla přerušena ještě jednou krátkou zastávkou v Pardubicích. Byla to jen pomyslná třešnička na
dortu našeho zdařilého zájezdu
a tak trochu odměna za naše
snažení během celé sezóny.
A pak už jen očekávání prázdnin. Ale koncert našich ´starších
bratrů´ - Fontány v chomutovském
Atriu jsme si nenechaly ujít. Ještě
několik zkoušek a zakončení se-

zóny tradičně u naší sbormistryně
Šárky na zahradě - grilování, pár
sklenek vína, laskominy vlastní
výroby. To vše je pěkné, ale pocit sounáležitosti, přátelství a cyrusovský duch sboru, to pro nás
znamená mnohem víc. V období
prázdnin zkoušky nemíváme, ale
dlouho to bez sebe nevydržíme.
Proto jsme se už 9. srpna sešly
U Lva a kuly plány na další sezónu. A tak naše první vystoupení
bylo už 21. září ve Žluticích.
Těšíme se na setkání s vámi,
na nové skladby, zážitky, nové
přátele. Držte nám palce, ať se
nám i tato pěvecká sezóna vydaří.
Eva Rendlová, ŽKS Jirkov

Mobilní rozhlas
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MICHAL BEČVÁŘ: O LIDECH S JIRKOVEM V SRDCI

Klub Dolní sněmovna - V.
(KVIZ), která měla zastřešit pořádání kulturních akcí na zámku
Červený Hrádek, ale i ve městě.
Na jaře roku 2006 město dokonce uvažovalo, že by KVIZ mohl
spolu s informačním centrem
a městskou věží převzít pod svá
křídla i KDZG a pokusit se snížit
jeho každoroční provozní ztráty.
Až varování před důsledky přílišné centralizace kultury v Jirkově, které zaznělo z kulturní komise, zamýšlený krok odvrátilo.

Letní pobyt ve Strýčicích - pánové si hrají s balónky.
V novém tisíciletí
Dolní sněmovna (DS) měla
na počátku 21. století i bez zesnulého zakladatele stále elánu
na rozdávání. Během následujících let však do jejích snah postupně zasáhly stoupající věk
členů, jejich zdravotní stav, nebo
dokonce úmrtí, a nakonec také
finanční omezení ze strany města i ochladnutí vztahů s ním.
I tak v dalších letech DS na-

dále organizovala několik pravidelných akcí včetně Plesu pověrčivých a letního setkávání
dvojčat z celých Čech.
Čelila však dalším konkurentům, kteří byli ve vyplňování programového vakua zejména pro
náctileté schopnější. A 28. prosince 2005 zastupitelé schválili
vznik nové městské příspěvkové
organizace Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov

Znovu Strýčice - tentokrát slavnost dožínek.

Ztráta zázemí - trvalé ochromení činnosti
Nové vedení města od listopadu 2006 však radikálně změnilo
pravidla pronájmu v KDZG. Klub
Dolní sněmovna tehdy přišel
o bezplatné domovské právo.
A proto činovníci, z nichž mnozí
v kulturáku trávili volný čas ve
prospěch města celých 43 let,
se v roce 2007 z KDZG nadobro
vystěhovali. Tvůrčí činnost klubu
bez vhodného zázemí tak byla
natrvalo ochromena.

Dolní sněmovna se poté začala scházet v hospodě u ervěnického hřiště. Odtud organizovala další aktivity i své vlastní
počiny a od jara 2009 sledovala
i záměr zrušení kulturního domu,
v němž byla později vybudována lezecká aréna. V současnosti
se DS schází ve společenské
místnosti sauny, plánuje a zajišťuje akce zejména pro svou členskou základnu. Každoročnímu
setkání dvojčat, které se v roce 2018 uskutečnilo už podvacáté, je klub dnes pouze garantem.
Slovo závěrem
Autor se omlouvá, že v toulce
historií DS uvedl jména jen dvou
osobností, jimž přikládá nejvyšší
význam. Vděk za někdejší i současnou činnost patří všem členům
klubu, kteří se na jeho chodu a vlivu bezúplatně podíleli a podílejí.
Snímky k tomuto textu poskytl
jeho autor.

Kostýmové představení z Plesu pověrčivých pro setkání dvojčat.

Z KRONIKY MĚSTA Z ROKU 1969

Sex ve filmu a mládež, příslušníci VB na taneční čaje
Činnost komise školské a kulturní
V radě MěNV byla zdůrazněna
nutnost využívání městského rozhlasu k relacím rozhlasové rady.
Byl řešen i problém zajištění pořádku a klidného promítání v místním kině, kde hlavně při filmech
se sexuální tématikou mládež nevhodně ruší. Pro zvýšení autority
uvaděček nutno využít vyhrazená

místa na představení pro členy
komise ochrany veřejného pořádku a požární ochrany.
Do školské komise budou pozváni členové Klubu mladých, aby
se zlepšila jeho činnost.
Pro velký zájem dětí o pohádky, zvláště v zimním období, doporučeno zvýšit počet promítání
těchto pohádek v kině a v Klubu
pracujících.

Při pořádání tanečních čajů pro
mládež byly by vhodné častější návštěvy příslušníků OO-VB
a člena komise školské a kulturní.
Příští rok se připravují prověrky
hudebních souborů hudebními
přehrávkami, a tak bude zajištěno
zkvalitnění hudebních souborů
a zlepšení vlivu hudebního tělesa
na průběh zábavy. Zkoordinovány
budou i kulturní pořady společen-

ských organizací k oslavám 100.
výročí narození V. I. Lenina.
V oboru péče o stavební památky byla zdůrazněna nutnost opravy celého děkanského kostela,
nejen věže. Budoucnost kostela
ve Starém Březenci je problém,
který bude nutno odpovědně řešit, neboť náklady na jeho likvidaci by byly mnohem vyšší než jeho
oprava.
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Jirkovské noviny
10/2019

ŘÁDKOVÁ INZERCE

DĚKUJI poctivé nálezkyni Michaele Stasinkové z Jirkova za to, že na
policii odevzdala mou peněženku s hotovostí, kterou jsem ztratila na Dočesné v Žatci. Jejího činu si moc vážím.
Jiřina Klinkáčková, Kadaň

NABÍZÍME ZAMĚSTNÁNÍ. Rozšiřujeme firemní tým. Hledáte změnu?
Zajímavá práce s flexibilní pracovní dobou a fajn kolektivem, který vás
nenechá v začátcích na holičkách. Pokud máš rád práci v terénu, rád
komunikuješ s lidmi a máš řidičák, pak jsi ten pravý parťák do našeho
týmu. Přidej se k nám ještě dnes. Kontakt: Pavel Jíra, tel. 608 495 948.

Masáže
Studio Jirkov

Chomutovská 367, Jirkov
ergoterapeutka, masérka
rekondiční masér s praxí
Bc. Pavla Němečková
Jiří Řezníček
Tel. 731 706 298
Tel. 721 128 301
www.masazejirkov.cz
www.studiojirkov.cz
Možnost zakoupení dárkových poukazů.
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Loučení s prázdninami vyvrcholilo neckyádou
Boleboř - Jednou z tradičních
akcí na přelomu léta a podzimu je
Rozloučení s prázdninami. Uspořádal ho Sportovně-kulturní výbor
ve spolupráci s Obecním úřadem
Boleboř.
„Tentokrát obavy o počasí nebyly na místě, letos nám počasí přálo, svítilo sluníčko a hlavně nepršelo,“ uvedla k akci jedna z jejích

organizátorek Petra Talacková.
Pro děti bylo připraveno dvanáct
disciplín, například střelba ze
vzduchovky, slalom s míčkem
na lžíci, hod míčkem do panáka
apod. Chybět nesmělo oblíbené
malování na obličej a také tvořivá
dílnička pro děti. Po celou dobu
akce se z reproduktorů linula hudba z filmových pohádek. Všechny
děti byly za svoje výkony štědře
odměněny.
Pozvání organizátorů akce
ochotně přijali jirkovští dobrovolní hasiči, jejichž členové přijeli
bolebořské drobotině ukázat vybavení hasičského vozu. Také
zapojili hadice a děti si tak mohly
vyzkoušet, jak náročná hasičská
práce je.
Tím program ovšem nekončil,
v odpoledních hodinách bylo
možné zhlédnout na obecním
rybníku roztodivná plavidla. Sou-

Rybník se zaplnil řadou roztodivných plavidel. Na jednom z nich vyplula i rodina Flintstoneových (Rožičových). ◄
Foto 2x Jakub Kopecký
částí programu byl totiž také už
třetí ročník neckyády. Opět bylo
na co koukat, ve vodě i na břehu
panovalo veselí a dobrá nálada.
Když se děti ve vodě vyřádily,
následovalo pasování prvňáčků.

Letos do Boleboře při této příležitosti zavítal rytíř Rumprecht, který děti svým mečem pasoval na
prvňáky. Odpoledne bylo zakončeno příjemným posezením u táboráku.
(pt/lm)

VRSKMAŇ

V zaječickém hnízdě se za tři desítky let vyklubalo na šedesát čápů

Zaječická čapí mláďata ve svém hnízdě krátce před tím, než jim ornitolog Petr Hora umístí na nohu kroužek.
V pozadí ´hlídkuje´ jeden z neklidných rodičů. Na malém snímku probíhající kroužkování.
Foto 2x PH
Vrskmaň/Zaječice – Každý,
kdo vjíždí do Zaječic od Jirkova,
si jistě všimne čapího hnízda na
sloupu na okraji obce. Je tu už od
roku 1986. Za tu dobu z něj rodiče
(postupně se obměňující dvojice)
vyvedli kolem šedesáti mláďat.
16

Z toho vyplývá, že zaječická čapí
rodina vyvádí každoročně na svět
průměrně tři potomky. Bohužel
letos byl tento průměr poněkud
narušen, protože jedno z mláďat
při silném větru vypadlo z hnízda
a uhynulo.

Na hnízdě se již vystřídalo mnoho jedinců. „Přestože čápi tvoří
stálé páry, když jeden z nich přijde
o život, druhý si přiláká na hnízdo
jiného partnera,“ vysvětluje Václav Hora, starosta Vrksmaně, pod
niž Zaječice patří. Příkladem je

loňský rok, kdy samička uhynula a na letošek si samec ´ulovil´
novou. „Ta je kroužkovaná, proto bychom byli velmi rádi, kdyby
se někomu podařilo vyfotit číslo
kroužku na její noze, abychom
zjistili v databázi, odkud se k nám
nová samička ´přistěhovala´.“
A jak je to s odchovanými mláďaty? Vracejí se do oblasti svého
rodného hnízda? Jak v obci zjistili, když v zahrádkách postavili
další hnízdo a oba samčí obyvatelé Zaječic se spolu začali
´prát´, čápi si pozorně střeží své
teritorium. „Bohužel vítr nové
hnízdo shodil, a po zkušenostech s ptačími boji jsme je už neobnovili,“ podotkl starosta. Noví
zaječičtí čapí odchovanci si tedy
svůj životní prostor musejí hledat
jinde.
(lm)
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STRUPČICE

Co nového ve škole (kromě prvňáčků)?
Nábytek, kuchyně, jídelna, vyučovací předmět
Strupčice - Zahájení školního
roku ve strupčické škole bývá každý rok výjimečným dnem, letos
se ale tyto slavnostní chvíle přece jen trochu lišily. Škola totiž po
čtyřech letech opět otevřela dvě
první třídy. Prvňáčků je 28, počet
žáků překročil hranici 200. Dětí
je 201, proto bylo nutno navýšit
kapacitu školy z dvou set na 250.
Nová třída I. B je vybavena novým nábytkem v celkové
hodnotě 75 tisíc korun. Jedná se o moderní stavitelné lavice a nábytek vyrobený na
míru obecním zaměstnancem
Janem Abrahamem. K prvňáčkům byla přijata také nová
učitelka Petra Pátek. Ta si okamžitě získala děti laskavostí. Vlídným přístupem ke svým žáčkům
si získala i jejich rodiče.

Další novinka je z oblasti vzdělávání. Škola získala bronzový
certifikát Finančně gramotná
škola, všichni pedagogové byli
proškoleni ve finanční gramotnosti. Znamená to mimo jiné
obohacení školních osnov pro
žáky deváté třídy - do výuky byl
nově zařazen stejnojmenný vyučovací předmět - Finanční gramotnost.
(lm)

Polovina strupčických prvňáčků - třída 1. A.
Zvyšující se počet žáků (oproti loňskému září o 18) vyžaduje
i další stavební úpravy školy.
Probíhá rekonstrukce kuchyně
a jídelny, po níž se zvýší počet

Foto 2x Jiřina Ovčarová

míst pro strávníky. Zároveň vznikne moderní kuchyně, vybavená
novou technologií. Stavba je financována z obecního rozpočtu a
její náklady činí 6t milionů korun.

Noví školáci obdrželi také speciální šerpy.

SUŠANY

Sraz historických traktorů: den plný soutěží a sousedské pohody
Strupčice/Sušany - Začátek
podzimu patří v posledních letech
v Sušanech akci, která láká nejen
místní, ale i přespolní. Je to sraz
historických traktorů. Letos proběhl první zářijovou sobotu a ti, jež
od jeho návštěvy neodradilo poněkud nevlídné počasí, nelitovali.
Na spanilou jízdu ze Sušan do
Strupčic a zpět se v 11 hodin vydalo šestnáct nablýskaných traktorů, většinou značky Zetor. V obci
zatím začal pestrý program. O jeho hudební část i průvodní slovo
se velmi zdařile starala kapela
Úlet. Pro malé byla připravena
řada soutěží, například házení
míčku do lví tlamy, chůze přes
překážky v ´sedmimílových botách´ nebo přenášení pingpongového míčku na lžíci. Svůj stánek
tu měl kroužek Karolíny Polákové
Věda nás baví. Díky pokusům objasňujícím zábavnou formou chemické a fyzikální procesy byl stále
zaplněný malými zvědavci.
Návštěvníci si mohli kromě nejrůznějšího občerstvení koupit
dárkové předměty nebo suvenýry.
Pro šikovné kuchařky byla připravena soutěž o nejlepší bábovku.

▲ Jeden z vypulírovaných veteránů při jízdě zručnosti. Soutěžily také ženy - o nejlepší bábovku. ►
Porota, složená z muzikantů Úletu, nakonec ve velké konkurenci
vyhodnotila jako nejlepší výtvor
Veroniky Pomahačové.
Po návratu traktorů začala soutěž pravých chlapů - Sušanský
kvadriatlon. Spočíval ve výměně
píchnutého kola od traktoru, střílení vzduchovkou do terče, jízdě
zručnosti a závěrečném sprintu.
Hodnotil se čas celé soutěže, za
každý nedostatek se přičetlo 5
vteřin. Jako nejvšestrannější se
ukázal Ondřej Šustr, s časem
3,15 minut. Zvlášť se pak hodnotil
sprint na 100 metrů. Nejrychlejším traktorem v této disciplíně se

stal Zetor 7011 s Josefem Záhorským ml. v čase 14,84 vteřiny.
Opět nechyběly vrhačské soutěže. Muži vrhali konví na mléko
(vítěz Vojtěch Hartan hodil 9,4

Nejhezčím traktorem byl podle
diváků Zetor 50 super Milana Kolčavy. Foto 3x Lenka Klicmanová

metru), ženy a děti válečkem na
nudle (ženy: Veronika Šebestová – 23,3 m, děti: Ondřej Boukal
- 19,8 metru).
Pořadatel, spolek sv. Marka,
děkuje sousedům, kteří přispěli ke zdaru akce - připojením na
elektřinu, doplňováním vody, přípravnými pracemi, závěrečným
úklidem i spoustou dalších zdánlivých maličkostí. Poděkování patří
také dětem a mladým pomocníkům, stejně jako těm, kteří sraz
traktorů podpořili sponzorsky, ať
už to byly obce (Strupčice, Malé
Březno) nebo jednotlivci a podnikatelé.
(ds/lm)
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Desítky medailí v alpin slalomu. Jirkov kraloval

V mladší přípravce vítězila Veronika Vrabcová. V přípravce Eliška Soukupová a Nela Vrabcová.
Bodovaly i Libuše Žáková (na
snímku) a Šárka Žáková.

Lyžařský klub Jirkov pořádal
v září otevřené Mistrovství ČR
a závody Českého poháru v inline alpine slalomu CILACUP
2019. Konaly se ve Spořicích
pro všechny věkové kategorie.
Kromě závodníků z celého Česka se zúčastnili i Slováci, Němci
a Poláci. Celkem se jely tři závody - slalom, kombinační a obří
slalom. Z pořádajícího klubu se
do bojů pustilo 15 závodníků, kteří si odvezli celkem 38 medailí.
Největší zastoupení měli tradičně
v kategorii těch nejmladších.
Dalším skvělým výsledkem letošní sezóny je titul vicemistra
Evropy, který získal Tomáš Procházka v srpnu na Mistrovství
Evropy ve Španělsku. Odtud si
také spolu s dalšími třemi (mimo

Cenné kovy na krku jirkovských lyžařů.
jiné i s Barborou Procházkovou)
z týmové soutěže přivezli třetí
místo. To by se podle klubu ne-

Foto 2x klub

stalo bez přispění sponzorů
a podpory města Jirkova a Ústeckého kraje.
(np)

FLORBAL

Žáci si vyzkoušeli florbal, škola spolupracuje s Chomutovem

▲ Jednu z prvních hodin tělocviku ve svém školním životě strávili prvňáčci ze ZŠ Studentská Jirkov ve společnosti trenérů z klubu Florbal Chomutov.
Ti si pro ně připravili ukázkovou hodinu, ve které si tento sport všichni společně vyzkoušeli. Florbalový program, zpestřený návštěvou maskota chomutovského klubu (na snímku vlevo), si všichni užili. Úspěšná spolupráce jirkovské základní školy a klubu Florbal Chomutov funguje už pátým rokem.
Tréninky, které probíhají každé pondělí a pátek odpoledne v rámci družiny, navštěvují desítky žáků školy.
Foto Martin Bocian
TAEKWON-DO

Výuka korejského bojového umění vstupuje do nové sezóny
Škola Ge-Baek Hosin Sool, která je největší svého druhu v České republice, začíná novou sezónu. Zájemci si sem mohou přijít
zacvičit tradiční korejské bojové
umění taekwon-do.
„Při tréninku klademe důraz na
originální hodnoty bojových umění, jimiž jsou zdvořilost, čestnost,
vytrvalost a sebeovládání. Školu
vedeme pod dozorem korejského
velmistra Hwang Ho Yonga. Jako
jediní v zemi nově vyučujeme
18

také další korejská bojová umění
taekkyon, gumdo a hoppae sool,“
vysvětluje Nikol Křížová z Ge-Baek Hosin Sool.
Je možné se sem přihlašovat po
celý rok. Jen tady lze podle Křížové získat zkoušky na vyšší pásek
i výbavu (dobok, lapa, chrániče)
zdarma. Základy této sebeobrany se vyučují každé úterý od 17
hodin v Domě dětí a mládeže Paraplíčko. Bližší informace jsou na
webu www.tkd.cz.
(vac)

Meditace.

Ilustrační foto Ge-Baek Hosin Sool
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Jirkovští Miners naplno rozjeli turnaje i další aktivity
Po dovolených a prázdninách
začala pro členy klubu Florbal Miners Jirkov doba aktivní činnosti.
A to nejen vlastních mistrovských
turnajů, ale i dalších aktivit. Vedení klubu se v nadcházející sezoně
rozhodlo klást důraz především
na jeho větší propagaci, a tím
mezi sebe přilákat nové členy.
První akcí tohoto druhu byla
účast na soutěži Zámecká svíčková na Červeném Hrádku. Účast
klubu byla v podobě jeho sportovní prezentace. Zejména děti si
zde mohly vyzkoušet zručnost
ve střelbě na florbalovou branku
a po poradě s rodiči i vstoupit do
řad klubu.
Další vydařenou akcí pořádanou klubem byl sportovní den
v hale Městského gymnázia
a Základní školy (MG + ZŠ)
v Jirkově. Šlo o první akci takového rozsahu, jejíž přípravě věnovalo vedení klubu mimořádnou
pozornost a značné úsilí. Účast
na sportovním dnu byla vysoká.
Spolu s rodiči se jí zúčastnilo skoro 200 dětí, pro něž byla připra-

vena řada atrakcí i dovednostních
soutěží. Byly zde například skákací hrady a lezecká stěna. Děti
soutěžily třeba ve střelbě na branku, dělaly slalom s florbalovou
holí mezi značkami a podobně.
Ty nejšikovnější si odnesly i zajímavé ceny a sladké odměny.
Téměř desítka dětí se hned na
místě rozhodla vstoupit do klubu. „Akce tak splnila svůj účel.
Pravděpodobně budeme připravovat druhý ročník. Příprava je
organizačně i finančně náročná,
proto děkujeme všem, kteří se
na ní jakkoli podíleli. Především
všem členům klubu, managementu, sponzorům i vedení MG +
ZŠ,“ podotýká předseda výkonného výboru jirkovských florbalistů
Martin Košťálek.
V září začal sportovní program
klubu Florbal Miners Jirkov mistrovským turnajem mládežnických kategorií ve sportovní hale
ve Strupčicích a potom pokračoval mistrovským turnajem mužů
ve sportovní hale MG + ZŠ v Jirkově.
(mk)

Klub Florbal Miners Jirkov pořádá i akce a dovednostní soutěže pro
děti. V září se konaly hned dvě - sportovní prezentace v areálu Červeného Hrádku při ´svíčkové´ a pak sportovní den ve školní hale. Foto klub

Domácí mistrovská utkání
Volejbalového klubu Jirkov
místo: tělocvična základní školy v Krušnohorské ulici
datum kategorie

název družstva hostí

5. 10.
12. 10.
12. 10.
13. 10.
13. 10.
19. 10.
19. 10.
20. 10.
20. 10.
26. 10.
2. 11.
2. 11.
3. 11.
3. 11.
9. 11.
10. 11.
17. 11.
24. 11.
30. 11.
30. 11.

mistrovský turnaj
mistrovský turnaj
VTK Čížkovice
kvalifikace
Baník Most
mistrovský turnaj
VK Teplice
mistrovský turnaj
mistrovský turnaj
mistrovský turnaj
český pohár
Sokol Litoměřice
český pohár
mistrovský turnaj
mistrovský turnaj
VSK Spartak Děčín
mistrovský turnaj
mistrovský turnaj
USK Slávie Ústí n.L.
VSK Spartak Děčín

KP starší žákyně
KP mladší žáci 4
KP juniorky
KP mladší žákyně 3
KP kadetky
KP mladší žáci 3
KP muži A
KP mladší žákyně 4
KP kti+ st.žáci
KP starší žákyně
starší žáci
KP juniorky
starší žáci
KP mladší žákyně 3
KP starší žákyně
KP kadetky
KP mladší žákyně 4
KP mladší žákyně 3
KP muži A
KP juniorky

čas
9:00
9:00
10:00 + 14:00
9:00
10:00 + 14:00
9:00
10:00 + 14:00
9:00
9:00
9:00
9:00
10:00 + 14:00
9:00
9:00
9:00
10:00 + 14:00
9:00
9:00
10:00 + 14:00
10:00 + 14:00
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Kino
telefon: 474 680 337

středa 9. 10.
17:00 Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon animovaný, rodinný
20:00 Přes prsty komedie
čtvrtek 10. 10.
17:30 Národní třída drama
20:00 Tiché doteky drama, thriller
pátek 11. 10.
9:00 Aladin dobrodružný
17:30 Blíženec akční, drama
20:00 Román pro pokročilé komedie
sobota 12. 10.
15:00 Playmobil ve filmu animovaný, dobrodružný
17:30 Národní třída drama
20:00 Joker krimi, drama
neděle 13. 10.
15:00 Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon animovaný, rodinný
17:30 Stehlík drama
středa 16. 10.
17:00 Playmobil ve filmu animovaný, dobrodružný
20:00 Blíženec akční, drama
čtvrtek 17. 10.
17:00 Dokážeš udržet tajemství? komedie
20:00 Stehlík drama
pátek 18. 10.
17:30 Román pro pokročilé komedie
20:00 Blíženec akční, drama

Zámek Červený Hrádek
telefon: 474 684 560
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.
pondělí 4. 11.
Věra Vernerová
Od světových celebrit po bídu chatrčí
výstava fotografií potrvá do 20. 12.

náměstí Dr. E. Beneše
pátek 25. 10. 9 - 16 hodin.
Farmářské trhy

10/2019

sobota 19. 10.
15:00 Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon animovaný, rodinný
17:30 První akční hrdina krátkometrážní,
ační, dobrodružný
20:00 Román pro pokročilé komedie
neděle 20. 10.
15:00 Tlapková kontrola animovaný, akční
17:30 Jexi: Láska z mobilu komedie
středa 23. 10.
17:00 Zloba: Královna všeho zlého fantasy,
akční
20:00 První akční hrdina krátkometrážní,
ační, dobrodružný
čtvrtek 24. 10.
17:30 Toy Story 4: Příběh hraček animovaný, dobrodružný
20:00 Jexi: Láska z mobilu komedie
pátek 25. 10.
9:00 Cesta do pravěku dobrodružný
17:30 Román pro pokročilé komedie
20:00 Staříci drama
sobota 26. 10.
15:00 Sněžný kluk animovaný, dobrodružný
17:30 Poslední aristokratka komedie
20:00 Román pro pokročilé komedie
neděle 27. 10.
15:00 Zloba: Královna všeho zlého fantasy,
akční
17:30 Staříci drama
úterý 29. 10.
15:00 Psí kusy animovaný, komedie
Toy Story 4: Příběh hraček animovaný,
dobrodružný

Městská knihovna

telefon: 474 654 007

čtvrtek 10. 10. od 17 hodin
Snový svět jako součást reality
Přednáška Leony Hrnkové,
podkroví Kludského vily

Městské sklepy

Z větší části zachované městské historické
sklepy byly hloubeny v pískovém pahorku
uprostřed města v letech 1555 -1595 na příkaz majitele panství Kryštofa z Karlovic.
Vznikly jako ochrana majetku, listin a zboží
proti živelním pohromám. Velmi brzy se začalo sklepení
využívat
telefon: 723
457 269ke skladování a kvašení
piva, které se v Jirkově vařilo od roku 1443.
Za pondělí
druhé světové
21. 10. války využívala sklepy německá
armáda.vstupenek na dětský kabaret
Předprodej
Vstupné
dospělí
70 Kč,
děti od
4 let,
studenti,
divadla
HNEDLE
VEDLE,
který
bude
součástí
senioři
od 65 let, držitelé
40 Kč.
lampionového
průvoduprůkazu
v pondělíZTP
11. 11.

Archa 777
Mateřské centrum

nám. Dr. E. Beneše 1772

středa 30. 10.
17:00 Sněžný kluk animovaný, dobrodružný
20:00 Poslední aristokratka komedie
čtvrtek 31. 10.
17:30 Abstinent drama
20:00 Román pro pokročilé komedie
pátek 1. 11.
17:30 Poslední aristokratka komedie
20:00 Terminátor: Temný osud akční,
sci-fi
sobota 2. 11.
15:00 Zloba: Královna všeho zlého fantasy, akční
17:30 Terminátor: Temný osud akční,
sci-fi
20:00 Poslední aristokratka komedie
neděle 3. 11.
15:00 Sněžný kluk animovaný, dobrodružný
17:30 Bohemian Rhapsody životopisný,
drama

Galerie Jirkov
telefon: 724 685 288

úterý 3. 9.
Ladislav Steňko - Přitažlivost stromu
Výstava potrvá do 4. 10.
Bílá místa rolnické historie
Výstava projektu s přednáškami o historii
a vývoji pěstovaných rostlin v regionu .
Výstava potrvá do 30. 11.
neděle 6. 10. - 16 hodin
Vernisáž výstavy Zauzlované obrazy
výstava potrvá do 8. 11.
neděle 13. 10. 9 - 14 hodin
Kurz patchworku
pod vedením textilní výtvarnice Martiny
Góčové
neděle 27. 10. 10- 15 hodin
Aby řemesla nebolela - Truhlařina/šití
cena 200 Kč, v ceně je materiál, občerstvení a příručka
neděle 27. 10. 10- 15 hodin
Aby řemesla nebolela - Elektrikář/
vaření
cena 200 Kč, v ceně je materiál, občerstvení a příručka
Otevírací doba:
Úterý 10:00 - 12:30
Středa, čtvrtek, pátek 16:00 - 17:30
Sobota 14:00 - 17:30
Stálá expozice vybraných děl
akademického malíře Jana Plívy

