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Dárci krve budou na
řadě na konci léta

V parku Smetanovy sady vznikl krátký úsek cyklostezky, která bude navazovat na plánovanou cyklostezku ve
Studentské a Dvořákově ulici. Propojí
tak centrum města s vinařickým sídlištěm a dalšími částmi města dostupnými podél přivaděče. Do konce května
by mělo být hotovo, náklady vycházejí
na 1,2 milionu korun. V rámci údržby
bude rekonstruován i stávající chodník
přímo vedle cyklotrasy.
(ed)

Zasloužilí dárci krve, kteří dostávají
od města každoročně finanční příspěvek ve výši tisíc korun, se už na radnici zajímají, kdy bude možnost podat
žádost. Pro ně je důležitá následující
informace:
„Termín ještě upřesníme, zatím
víme, že to bude přibližně od poloviny srpna do poloviny října, kdy budeme vyplácet dar pro držitele zlaté
Janského plakety s trvalým pobytem
v Jirkově,“ uvedl Jiří Kordanič, vedoucí odboru vnitřní správy a vztahů
k veřejnosti městského úřadu.
(ed)

Firma předělává
povrch vozovky
Letos opět vyjely stavební stroje do
ulice Obránců míru, jejich úkolem
bylo napravit loňskou práci. Povrch
komunikace totiž vypadal jako záplatovaný. Oprava se týká první etapy –
části od křižovatky s ulicí J. B. Foerstera po křižovatku s ulicí Prokopa
Diviše. Město pozastavilo z loňských
plateb stavební firmě deset procent
z celkových nákladů, do té doby, dokud nebude provedena oprava. (ed)

Foto ED

Jirkov podpoří
mladé a talentované

Začátkem května se stroj zakousl do zdí zchátralého domu v ulici Osvobození.
Hromada suti zůstala po demolici bytového domu č. p. 1144 v ulici Osvobození. Stavební firma vše odvezla
a poté bude srovnávat terén. Mezi
dvěma sousedními domy zůstane volné prostranství, na němž v budoucnu
vznikne parkoviště pro cca čtyřicet
vozidel.
„Zadáme zpracování projektu na výstavbu parkoviště a náklady na jeho
vybudování zařadíme do rozpočtu na
příští rok,“ vysvětluje další postup

Milan Reiner, vedoucí odboru majetku města a útvaru investic městského
úřadu.
Dům, který spravovala Městská
majetková Jirkov s. r. o., už nesloužil
svému účelu, byl ve velmi špatném
technickém stavu. Do prázdné budovy
mířili už jen zloději. Na město Jirkov
již dříve dorazily dvě žádosti o koupi
se záměrem tamní byty pronajímat.
Ale vzhledem k tomu, že lokalita je
jednou ze sociálně nejohroženějších

Foto FISAD
v Jirkově, dali zastupitelé drtivou většinou hlasů přednost nepochybnému
přínosu pro dopravní situaci před prodejem do soukromých rukou.
Bytová zástavba v Nových Ervěnicích vznikala v 60. letech 20. století,
od té doby se změnila skladba obyvatel
i jejich potřeby. Nová parkovací místa
výrazně ulehčí každodenní dopravní
situaci. Na demolici i výstavbu požádal Jirkov ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci ve výši 80 %.
(ed)

Od 20. května do 20. června mohou
rodiče, učitelé či trenéři žádat město
o příspěvek pro talentované dítě. Finanční podpora v maximální výši tisíc
korun bude poskytnuta dětem, které
mají trvalý pobyt v Jirkově, v roce
2016 nedosáhly osmnácti let, jako jednotlivec nebo člen kolektivu dosáhly
mimořádných výsledků v oblasti sportu, hudby, umění a vzdělávání a svůj
talent cílevědomě rozvíjejí.
„Peníze lze použít na nákup cvičebních pomůcek, na úhradu kurzů a podobně, “ vysvětluje Dana Jurštaková,
místostarostka Jirkova. Náležitosti žádosti jsou uvedeny na www.jirkov.cz.
Pokračování na straně 6.

Rozhovor

Milan Dzuriak: V Cestě proti bolesti pokračuji

Loňský
charitativní projekt
Cesta proti bolesti měl nečekaný úspěch. Díky
úsilí tehdy maturanta, dnes už
vysokoškoláka
Milana Dzuriaka
přispěli lidé na nový elektrický vozík
a cestu do Paříže dvěma handicapovaným chlapcům. Pozitivní odezva Milana Dzuriaka tak nadchla, že se rozhodl
uspořádat Cestu proti bolesti i letos.
Loni v červenci jste ujel na kole dva
tisíce kilometrů kolem republiky. Co
chystáte letos?
Letošní ročník se odehraje přímo
v Jirkově a zapotit se při něm bude
moci každý. V pátek 1. července bude
připraven program v centru města

a hlavní výtěžek poplyne ze startovného běhu Olejomlýnským parkem. Je to
příjemná trasa zhruba 2,5 kilometru,
takže ji lze i projít. Provoz ve Dvořákově ulici uzavře policie, aby to bylo
bezpečné.

Kolik budete vybírat za start?
Od dospělých 50 korun, od dětí
30 korun. Každý účastník dostane zdarma speciální placku. V prodeji budou
také lampiony štěstí, které budeme
večer hromadně vypouštět. Lidé se mě
ptají, jestli budou zase v prodeji trička,
tak odpovídám, že nebudou. V rámci
Cesty proti bolesti proběhne ve spolupráci s městem nejen běh, ale i koncerty
několika kapel a program na městské
věži a v historickém sklepení. (Program
na straně 3, pozn. aut.) Dále bude možné přispět na sbírkové konto nebo do
kasiček.

Sbírkový účet Cesty proti bolesti:
115-2611260257/0100

Komu letos pomáháte?
Terezce Lukšíkové, žačce základní
školy v Krušnohorské ulici. Doporučili mi ji ze spolku Prohandicap. Je
to veselá fajn holka, ale je nevidomá
a moc by si přála speciální tiskárnu,
mobil a pobyt na ranči s hipoterapií.
Na splnění jejích přání bude potřeba
kolem padesáti tisíc korun. Já bych byl
moc rád, kdyby lidé přispěli více, aby
si Terezka s sebou na ranč mohla vzít
i svou sestru dvojče.
Pomohl jste dvěma klukům splnit
sny. V reálu i na facebooku jste dojímal stovky ostatních. Stal jste se jirkovským hrdinou, dostal Cenu Jirky.

Co to pro Vás znamená?
Byl jsem hodně překvapený, jak jsou
lidé ochotní pomoci. Jejich podpora
a pozitivní ohlas mě neskutečně nadchly a potěšily. Dodnes mě poznávají
děti ze škol, kam jsem byl zván na besedy, ptají se mě, co bude dalšího. Vidím,
že lidi to zajímá, proto chci pokračovat.
Každý rok někomu pomoci a zároveň
ukázat všem, že nemocí život nekončí,
že je důležité věřit v sama sebe. Chci
podpořit nemocné a handicapované,
aby zůstali silní a aby viděli, že k nim
jejich okolí není lhostejné.
Sám se potýkáte s nemocemi, loni
Vám lékaři zjistili vrozenou vadu kyčlí. Musel jste skončit s vrcholovým
sportem, v němž jste byl úspěšný...
Ano, a letos jsem se dozvěděl další
diagnozu, mám Bechtěrevovu nemoc.
Je to paradox, kvůli kyčlím bych se

moc hýbat neměl a kvůli zádům zase
ano. Cestu proti bolesti podpořím letos
ne jízdou na kole, ale pěší túrou. Patnáctého srpna vyrazím ze Sněžky, se
stanem na zádech půjdu 220 kilometrů,
přes Říp a Milešovku do Jirkova. Budu
to zase dokumentovat na facebooku.
Lékaři nade mnou kroutí hlavou, protože se mám šetřit, ale já zatím šetřím na
pořádné boty a batoh.
Zase Vás budou trápit bolesti?
Ano, to je jisté. Bude to ale i tak skvělý zážitek, už se na to moc těším. Budu
moc rád, když se ke mně někdo přidá.
Půjdu v klidu, počítám tak sedm osm
dní. Musím přece pro Terezku něco dělat, aby lidi neřekli, že nic nedělám. (ed)

Příští JN 15.-21. 6.
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Kdo netřídí,
komplikuje situaci
Ervěnická ulice, Osvobození, Nábřežní ulice a stanoviště u zahrádek to je výčet nejhorších míst v Jirkově,
kde lidé vůbec netřídí odpad. U zahrádek jsou v nádobách na bioodpad i
jiné odpadky. „Pokud bude tento trend
pokračovat, biokontejnery už tam dávat nebudeme,“ nastiňuje reakci města
starosta Radek Štejnar.
Separační kontejnery na papír, sklo
i plast ve výše zmíněných lokalitách
jsou stále plné komunálního odpadu.
„Když někdo vyhodí komunální odpad
do vytříděného plastu, ztrácí třídění
těch lidí před ním smysl,“ povzdechl si
starosta Štejnar. Kontejner je pak vyvezen spolu s komunálním odpadem
na skládku.
Odpadky přetékají i se válejí kolem
Netříděním odpadu dochází k přeplnění běžných kontejnerů, které jsou
vyváženy třikrát týdně. „V lokalitě
Nových Ervěnic je jejich počet předimenzován a přesto jsou narvané
k prasknutí. Město Jirkov zde další
kontejnery již přistavovat nebude, není
už kam je umístit,“ dodává Kamila Plzáková, referentka městského úřadu,
která má odpady na starosti.
Častým problémem je také odkládání
objemnějšího odpadu ke kontejnerovému stání, k popelnicím. Tím dotyčný
založí černou skládku, což je přestupkem. Odpad mohou občané Jirkova
zdarma odevzdat na sběrný dvůr nebo
do velkokapacitních kontejnerů, které
jsou k dispozici vždy poslední víkend
v měsíci. Harmonogram přistavování
je na webových stránkách, v novinách
na straně 6 i na stanovištích.
(ed)

Tel. čísla na městskou policii:
474 654 179, 732 981 010.

Setkání zástupců SVJ s
místostarostkou Danou
Jurštakovou proběhne ve středu
1. června od 17 hodin v zasedací
místnosti městského úřadu.

Obří housenka
zničila týpí

Drvopleň vrbový.

Foto KVIZ

Čtyři roky vydržela na zahradě Kludského vily ve Vinařické ulici stavba ze
živého vrbového proutí. Poslední rok
už bylo týpí, které zde postavili dobrovolníci pod odborným vedením, suché
a neprospívalo. Letos se zjistilo, co
bylo příčinou - housenka drvopleně vrbového, která napadla všechny kořeny.
„Další vrbičková stavba, tunel, vypadá zdravě. Náhradu za týpí budeme
stavět kvůli drvopleni až napřesrok,“
dodal Bedřich Fryč, ředitel příspěvkové organizace Kulturní, vzdělávací
a informační zařízení.
(ed)

Žáci si vyzkoušeli těhotenství i stáří
Propojit generace je cílem několikaměsíčního projektu Senioři dětem
a děti seniorům, který připravil Městský ústav sociálních služeb Jirkov
(MěÚSS), Archa 777 a spolek Prohandicap. První aktivity proběhly začátkem května, kdy do zařízení U Dubu
dorazilo přes šedesát žáků šestých
a sedmých tříd ze dvou základních
škol, z ulice Budovatelů a Nerudovy.
Organizátoři spolu se zástupkyní Asociace poskytovatelů sociálních služeb
nabídli dětem přednášku na téma těhotenství, mateřství, správná výživa,
proměny stáří a možnost vcítit se do
kůže seniora či těhotné ženy.
Zažili špatný sluch i zrak
„Děti si oblékly dvacetikilový oblek,
na nohy i ruce si daly závaží, na uši
speciální sluchadla simulující nedoslýchavost a na oči brýle, s nimiž špatně viděly. Byl to pro ně velký zážitek
cítit se jako senior,“ vysvětluje Eva
Šulcová, ředitelka MěÚSS.
Žáci se dozvěděli také o projevech
stárnutí a změnách v psychice a intelektu, které s tím souvisejí. Zábavné
pro ně byly soutěže zaměřené na život
s handicapem, spolu v týmu se seniory si například museli namazat rohlík
jednou rukou. Z domova pro osoby se
zdravotním postižením si tak odnesli
poznání, že ve společnosti je potřeba
spolupracovat a snažit se pochopit
mnohdy nelehkou situaci druhého člověka.
Zkoušeli si také těhotenské břicho či
přebalení panenky. Některé dojmy dětí
ze ZŠ Budovatelů zprostředkovala jejich učitelka Ludmila Bryndová: „Překvapilo mne, jak dokážou být senioři
šťastní, i když mají tolik problémů.

Po třech letech se Jirkov znovu zapojí do sbírky Kola pro Afriku, která
proběhne od 6. do 17. června. „Sbírka
měla v minulosti u veřejnosti veliký
ohlas, podařilo se nám nashromáždit
celkem 49 jízdních kol,“ uvedl Karel
Bernt, vedoucí odboru sociálních věcí
a školství městského úřadu. Na organizaci se letos podílí město ve spolupráci
se Základní školou Studentská.
Darovaná kola slouží buď přímo školákům v Gambii, nebo pokud jsou ve
špatném stavu, jsou využita na náhradní díly. Lidé odevzdávají i kola pro
Afriku nevhodná, jako jsou silniční,
téměř historická, malá dětská či pro
děti příliš velká. Ta pak organizace
také využije a výtěžek z dalších aktivit
umožní dopravu kol do Gambie.
Sběrné místo bude v recepci u vchodu do budovy školy ve Studentské ulici ve výše vypsaném termínu v době
od 8 do 14:30 hodin.
(kb/ed)

Ve Vinařicích
vyčistili nádrž

Těhotenství s sebou nese několik kilo navíc, mít je jen na chvíli si vyzkoušely děti
ze dvou jirkovských základních škol.
Foto MěÚSS
Naučil jsem se nepodceňovat seniora.
Poslepu je těžké chodit.“
Společná setkání pokračují
Další aktivity proběhnou ještě ke Dni
dětí - Pohádková cesta - a v polovině
června. Společně se pak všichni sejdou
u táboráku na zahradě U Dubu, nebude

chybět kytara, buřty a výtvarná dílna.
Projekt vyvrcholí v říjnu, u příležitosti Mezinárodního dne seniorů, kdy
spolu vystoupí děti a zpěvačka Olga
Lounová. MěÚSS Jirkov získal částečnou finanční podporu z projektu Plníme přání seniorům společnosti Sodexo.
(ed)

Lidé si stěžují na holuby a potkany
S přemnoženými holuby a potkany
bojuje Jirkov stejně jako jiná města.
Vzhledem k tomu, že na městský úřad
telefonují občané se žádostmi o vyjádření, přiblížíme v tomto článku postup,
který je běžně používán.
Holubi jsou totiž pro člověka docela
nebezpeční tvorové, přenášejí roztoče,
plísně, toxoplazmózu, ptačí tuberkulózu a pro lidi vysoce nakažlivou ornitózu. Kromě toho jejich trus devastuje
stavby. Ve městě probíhá pravidelně
jednou ročně odchyt odbornou firmou,
která na čtyři lokality umístí na dobu
dvou měsíců zasíťované klece s návna-

Jirkováci pošlou
kola do Afriky

dou i vodou. Holuby pak odborný pracovník vybírá a předává do záchranných stanic, kde skončí jako krmivo
pro dravce. „Během těch dvou měsíců
je odchyceno cca 200 až 300 holubů,“
dodává starosta Radek Štejnar.
S potkany se v Jirkově bojuje deratizací, a to dvakrát ročně, největší
probíhá v říjnu. Návnady jsou většinou ukládány v dešťové kanalizaci,
spolupracují také Severočeské vodovody a kanalizace a. s., kteří zajišťují
deratizaci splaškové kanalizace. „Tato
opatření budou mít význam, když budou obyvatelé spolupracovat. Žádáme

je, aby nekrmili volně žijící zvířata,
kočky ani holuby. Neměli by vyhazovat zbytky potravin do toalet. Důležité
je udržovat pořádek v okolí kontejnerů
a na veřejných prostranstvích a zajistit půdy a sklepy, aby do nich holubi
a potkani nemohli vniknout,“ vysvětluje Markéta Buchtová, referentka odboru majetku města a útvaru investic
městského úřadu.
V minulém roce byly jako kritické
lokality vyhodnoceny ulice ve středu
města, v okolí Horníku, v Nových Ervěnicích a u některých domů na vina(ed)
řických sídlištích.

Na radnici je téma dopravy
stále diskutováno

Za DPCHJ jedná Václav Záveský, Petr Maxa, vzadu starosta R. Štejnar. Foto ED

O tom, jak bude městská hromadná
doprava vypadat v Jirkově příští rok,
probíhají stále jednání. Účastní se jich
zástupci Dopravního podniku Chomutova a Jirkova (DPCHJ) i zástupci
městského úřadu a komise rozvoje.
„Máme určité požadavky, které dopravní podnik zpracovává. Zatím není
nic odsouhlaseno, ale na naší i na jejich straně je evidentní ůle k dohodě,“
říká starosta Jirkova Radek Štejnar
a dodává, že na požadavku nižších nákladů stále trvá.
O dalším vývoji v jednání bude radnice občany informovat.
(ed)

Nádrž ve Vinařicích na dešťovou
vodu byla v zanedbaném stavu a tak
město zařídilo její vyčištění a nátěr
zábradlí. Z ostudné nádrže se stala tolerovaná součást ulice.
Foto MěÚ

V ulici Budovatelů
se pracuje

Staré chodníky v ulici Budovatelů
jsou vybourány a stavební firma vybuduje do konce června nové, s povrchem ze zámkové dlažby. Součástí
rekonstrukce v této ulici - v úseku od
výrobny lahůdek ke křižovatce s ulicí
Prokopa Diviše - je také vybudování
nového kontejnerového stání. Obnovena bude také veřejná zeleň a schodiště
k parkovacím místům. Rekonstrukce
s sebou ponese pro místní obyvatele
jisté nepohodlí, na druhou stranu jistě
uvítají, že už nebudou chodit po padesát let starých chodnících.
V další části ulice, mezi křižovatkami
ulic Prokopa Diviše a Obránců míru, je
v plánu také rekonstrukce komunikace.
„Vozovka dostane nový kryt a postavíme tu také nový chodník,“ potvrzuje
Milan Reiner, vedoucí odboru majetku města a útvaru investic Městského
úřadu v Jirkově. Při pracích v této části
bude ulice neprůjezdná.
V květnu začaly Severočeské vodovody a kanalizace rekonstrukci
havarijního stavu kanalizace pod komunikací v úseku Prokopa Diviše
a Obránců míru. Práce by měly být hotové do konce července.
(ed)

Odborníci poradí,
jak na kompost
Jak využít biomateriál, jak jeJ přeměnit v kompost či jak chránit půdu, to
jsou otázky, které veřejnosti zodpoví
odborníci z Ekodomova ve čtvrtek9.
června v zasedací místnosti městského
úřadu. Seminář zajišťuje Kompostuj.
cz, začne v 16:15.
(ed)
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KAM ZA ZÁBAVOU

ZÁMEK ČERVENÝ HRÁDEK

informace na telefonu 474 684 560

Výstavy: Pohádkový svět: vstup 20 Kč. Českosaské Švýcarsko. Út-ne od 10 do 16 hodin.
Wellness centrum: Po-ne 9-21 hodin. Sauna, vířivka. Každý sudý týden v pondělí zavřeno.
Sobota 21. 5. od 14 hodin - festival Kludského zahrada: Pískomil se vrací, loutkové představení pro děti Toy Machine,Oldřich Kaiser + Dáša Vokatá, Echt!, Krausberry. Vstupné
dětská představení 50 Kč, koncerty pro dospělé 180 Kč. Výtvarné dílny, řemeslné stánky.
Sobota 28. 5. od 13:30 - Otevření lávky na Zámeckém rybníku a Ostrovní party, detaily
v rámečku na této straně. Od 15 hodin na zámecké louce - Setkání obyvatel zaniklých
obcí, hraje muzika Milana Baranijaka, stánky a občerstvení, vstup volný.
Neděle 29. 5. od 14 do 17 hodin - Pohádkový les s Paraplíčkem. Dobrodružná cesta pro
nejmenší. Start u rybníku, možnost kyvadlové dopravy Lokálkou Amálkou, vyjíždí ve
13:30 od Komerční banky k hostinci U Ježků. Jízdné 20 Kč. Předprodej kartiček na akci
v DDM ve Školní ulici, cena 20 Kč. hraje hudební skupina Úlet, vystupují děti a historická skupina SHS Herold, nafukovací atrakce.
Sobota 18. 6. od 17 hodin - Koncerty na nádvoří - Luboš Pospíšil + duo, od 19 hodin
Johnny Mastro + Mama´s Boys, vstupné 180 Kč.
JIRKOVSKÉ DIVADLO, dříve KULTURNÍ DŮM

informace na telefonu 474 654 265

Památný strom
na koupališti
Dub letní v areálu koupaliště na
Červeném Hrádku, který je památným stromem, bude díky Nadaci
Partnerství, Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu,
o. s. a Mendelově univerzitě
v Brně ošetřen na odpovídající úrovni. Odborník s mezinárodním certifikátem European Tree Worker v pátek
27. května se pustí do práce, které budou moci přihlížet školáci ze dvou tříd
Základní školy v Nerudově ulici.
Bude pro ně také připraven program
litoměřického Střediska ekologické
výchovy a etiky Rýchovy Sever. (ed)

Fairtradová káva, čaj, domácí bábovky, sýry, uzené maso či koláče od místních
farmářů. Tyto dobroty posnídala víc než stovka lidí, kteří se sešli na pikniku na
náměstí Dr. E. Beneše. Dali tak najevo, že je zajímá, kdo a za jakých podmínek
pro ně plodiny pěstuje. Piknik s názvem Férová snídaně NaZemi proběhl v Jirkově
poprvé, město se tak přidalo k dalším 159 místům v České republice. Akce probíhá tradičně na Světový den pro fair trade, který připadá na druhou květnovou
sobotu. Pořadatelem Férové snídaně bylo město Jirkov ve spolupráci s Destinační
agenturou Krušné hory. Pomáhali také dobrovolníci z jirkovského gymnázia, na
snímku Kateřina Buňková s bratrancem Davídkem a Daniel Tokarev. Foto ED

Sobota 28. 5. od 14 hodin - Jirkovská srdíčka, dětské pěvecké sbory, dobrovolné vstupné
Neděle 5. 6. od 15 hodin - Taneční odpoledne pro seniory, vstupné 50 Kč.
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

informace na telefonu 474 654 077

Čtvrtek 26. 5. od 18 hodin - Rodinné muzicírování
31. 5. až 3. 6. od 13 do 17 hodin - Zápis nových žáků na školní rok 2016/2017.
Sobota 4. 6. od 17 hodin - Koncert Ventilek se slovinským sborem Ipavska.
Sobota 11. 6. od 18 hodin - Společný koncert - Ženský komorní sbor, Hlahol, Ventilky.
Čtvrtek 16. 6. od 17 hodin - Výstava absolventů výtvarného oboru, od 18 hodin - Koncert
absolventů, slavnostní předávání pamětních listů a dárků absolventům ZUŠ Jirkov
MATEŘSKÉ CENTRUM A MINIŠKOLKA ARCHA 777

informace na tel. 725 006 968

Do pátku 20. 5. od 9 do 18 hodin - otevřeno zdarma, od 10 h diskusní skupina.
Středa 25. 5. od 16 do 18 hodin - Dvoudenní workshop Něžná náruč, přednáší MUDr.
Zbyšek Faja a Miroslava Fajová, pro těhotné, rodiče i prarodiče. Vstup 50 Kč/den.
Mateřské centrum: 9-12:30 hodin program, 40 Kč. 13-17 hodin volná herna, 30 Kč.
Miniškolka - hlídání dětí od 18 měsíců do 6 let. Po-pá od 6:30 do 18 hodin (do 250 Kč na
den). Doprovod dětí na zájmové kroužky.
Relaxační a meditační cvičení - po od 10 hod., út a čt od 16 hod. rezervace na 734 216 503.
Rodinná odborná poradna Iriny Malinové - v úterý od 10 do 13 hodin nebo od 14 do
17 hodin, hlídání dětí zajištěno, konzultace zdarma, rezervační vratný poplatek 100 Kč.
GALERIE JIRKOV

informace na telefonu 724 685 288

Otevírací doba: Úterý 10 - 12:30, středa, čtvrtek, pátek 15 - 17:30, sobota 14 - 17:30.
Do 28. 5. výstava obrazů a grafiky Mileny Talaváňové-Pilné.
Neděle 22. 5. od 9 do 15 hodin - Modrožluté tvoření, kurz patchworku. Registrace na
galerie@mlynskyspolek.cz nebo v galerii. Cena kurzu je 400 Kč.
MĚSTSKÁ VĚŽ informace na telefonu 474 654 265
Otevřeno Muzeum Jirků od út do ne od 10 do 16 hodin. Vstup zajišťují pracovníci blízkého
Informačního centra. Vstup 30 Kč, děti a ZTP 20 Kč. Jirkové a Jiřiny mají vstup zdarma.
LEZECKÁ ARÉNA

informace na telefonu 474 345 540

Na náměstí posnídalo
přes sto lidí

Jirkovští žáci obsazují přední místa
V Základní umělecké škole v Jirkově
to před prázdninami žije. V polovině
dubna se sešla porota, složená z výtvarníků regionu, aby zhodnotila 354
prací zaslaných do celorepublikové
výtvarné soutěže Jirkovská paleta.
Letošní 24. ročník měl téma, Čechy
krásné, Čechy mé. Ceny předala
5. května na slavnostním vyhodnocení
místostarostka města Dana Jurštaková. Vybrané práce budou vystaveny
v Galerii dětí do 10. června.
Žáci hudebního oboru absolvovali
během dubna a května sérii náročných
soutěží. Nicol Matějková s učitelkou
Jitkou Bartoňovou a s kytarovým doprovodem Miroslavem přivezla z Teplic 1. místo.
Jirkovská škola se na přední místa probojovala i v soutěži minister-

Archa 777 pokračuje
v rodinných akcích

Snímek z Taneční akademie ve Sportovní hale v Chomutově.
Foto KŽ
stva školství, mládeže a tělovýchovy
v komorní hře a ve hře na akordeon
a elektronické klávesové nástroje.
Jana Hisemová se svými žáky přivezla tři 3. místa: Tobiáš Kuchař, Martin
Matocha a Šimon Jelínek, a také jedno místo druhé, pro Ondřeje Zetka.
S akordeonem zabodovala o pár dní

později Veronika Klatovská pod vedením Martiny Slámové - diplom za
3. místo je ně motivací do další práce.
Nejdále to měl se svými žáky Vilém
Liebig, vyrazili na celostátní soutěž
v komorní hře s převahou dechových
nástrojů na sever Moravy do Orlové.
Saxofonové kvarteto Nathalie Fesslové, Vladimíry Kotápišové, Martiny
Weiglové a Vladislava Šmejkala obsadilo mezi nejlepšími 2. místo.
Jirkovští žáci a žákyně se účastnili také Taneční akademie v Chomutově. Možnost vidět práce žáků
a učitelů bude pro veřejnost v pondělí
30. května od 16 hodin u hasičárny.
„Jestli nám počasí bude přát, uvidíte
sami, co všechno se dá dokázat, pokud
se chce,“ zve ředitelka Milena Sailerová.
(ed/zuš)

Sobota 28. 5. od 13:30 Ostrovní party spojená s otevřením lávky na Zámeckém
rybníku. Významní hosté: potomek rodu Hohenlohe spjatého s Jirkovem Sandro
Gamazo y Hohenlohe-Langenburg a Hugo Weriand Windischgrätz, potomek slavného velitele. Ostrostřelecká salva, jazzový koncert. Podpořila firma ROCKNET s. r.o.

Otevírací doba: ve všední dny 16-22 hodin, víkendy a svátky 10-22 hodin.
Pátek 27. 5. od 17 do 21 hodin - 9. kolo Bouldering Session.
OTEVŘENÁ PROSTRANSTVÍ

Indiáni ukázali ve
školce, jak žijí

informace na tel. 474 616 481

Pátek 20. 5. od 16 do 18 hodin - Férový piknik na zahradě u Kludského vily. Stánky s férovým jídlem a pitím, přineste na ukázku své jídlo, prezentace neziskových a městských
organizací, zábavné soutěže, hudební doprovod. Vstupné zdarma.
Pondělí 30. 5. od 16 hodin - Prezentace ZUŠ v Tyršově ulici u Hasičského domu.
Sobota 11. 6. od 8 do 12 hodin - Farmářské trhy na náměstí Dr. E. Beneše.
Neděle 12. 6. - koncert orchestru Red Dwarf Bad na Dětském dni na Lesné.
Sobota 18. 6. od 8:30 do 20 hodin - Soutěž v požárním sportu a vítání prázdnin na hřišti
v ulici U Sauny, pořádá Sbor dobrovolných hasičů.
Pátek 1. 7. od 15:30 do 22 hodin - na náměstí Dr. E. Beneše Cesta proti bolesti, 2. ročník.
Program v městské věži, ve sklepení představení divadla NAHOĎ Chomutov, nafukovací hrady a klouzačky pro nejmenší. 16:15 - Bubenická kapela Oklep, 17:00 - Start běhu
do Olejomlýnského parku a zpět. Od 17:30 u kostela sv. Jiljí kapely Blues Up7, 18:15
Abdera, 19 h Anacreon, 20 h australský rocker Gwyn Ashton, 22 h vypouštění lampiónů.
ČAJOVNA ZEN
Čtvrtek 19. 5. od 17 hodin - Workshop a diskuze na téma Mediální obraz Romů v severočeských médiích.
Sobota 21. 5. od 19 hodin - Úplňkáři, setkání veselých bytostí.
Pátek 27. 5. od 19:30 - Jitro kouzelníků - vernisáž výstavy kreseb M. Dolečkové z Kadaně
a M. Foris Kvasničkové z Prahy.

Rodinného orientačního putování
s tátou a mámou, akce, kterou připravila Archa 777 ve spolupráci s dvanácti dalšími organizacemi, se centru
města Jirkova zúčastnilo 58 rodin. Téměř devadesát dětí tak plnilo soutěžní
úkoly.
Foto Archa

Hasiči budou
vítat prázdniny

Oblíbená hasičská pěna, skákací
hrad, soutěže a zábava budou čekat na
děti, které přijdou 18. června na bývalé fotbalové hřiště v ulici U Sauny.
K poslechu zahraje Blues UP7 a Úlet.
Vstupné na oblíbenou hasičskou akci
je zdarma.
(ed)

V rámci celoškolního projektu si mateřská škola Mašinka Na Borku pozvala
Indiány z vesničky Rosehill. Děti se dozvěděly zajímavosti o indiánském životě,
naučily se indiánský pozdrav, tanec, zastřílely si z luku, ozdobily náramek a zahrály na hudební nástroje.
Foto MŠ
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Zpravodajství z obcí:
Do nové mateřské školy ve
Vrskmani se zapsalo dvanáct dětí

Mezi prvními žáčky vrskmaňské mateřinky bude také Aleška Robeová, která se
k zápisu dostavila v doprovodu maminky, tatínka, brášky i babičky. Druhá zprava
ředitelka Mateřské školy Jirkov Eva Kozlerová.
Foto Karel Bernt
První zápis do nové mateřské školy Pošťáček ve Vrskmani proběhl 11.
dubna. Tamní rodiče zapsali dvanáct
dětí, kapacita školky je však dvacet,
takže další zájemci se mohou ještě přihlásit.
„Dodatečný zápis lze provést v jirkovské mateřské škole Kaštánek ve
Smetanových sadech, v případě dotazů
mě mohou rodiče kontaktovat e-mailem na adrese reditelka@msjirkov.cz
či na telefonním čísle 736 752 227,“
uvedla Eva Kozlerová, ředitelka příspěvkové organizace Mateřská škola
Jirkov, pod níž vesnická mateřinka organizačně spadá. Přidružená vesnická
školka je už v této organizaci druhá,
první je otvická.
Název Pošťáček vypovídá o původním účelu budovy ve Vrskmani, která od září ožije dětským halasem. Stavební úpravy bývalé pošty na předškol-

co nového u sousedů
STRUPČICE

BOLEBOŘ

ní zařízení by měly trvat dva měsíce
a budou hrazeny, stejně jako provozní
náklady, z rozpočtu obce Vrskmaň.
„Kapacita v současné době naplněna
není, uvidíme, jestli se situace nezmění - záleží na tom, jestli ve strupčické
školce nebudou mít více zájemců než
míst, pak by možná přibylo pár dětí od
sousedů,“ uvedl k naplněnosti vrskmaňský starosta Václav Hora a dodal,
že rozhodnutí otevřít v obci mateřinku předcházel průzkum ve Vrskmani
a okolí. „Zjistili jsme, že jsou u nás
mladé rodiny s dětmi, které do předškolního věku zanedlouho dorostou,
navíc v posledních několika letech
zaznamenáváme trend vzrůstajícího
zájmu mladých lidí o bydlení na vsi.
Chceme být připraveni poskytnout
jak současným, tak potenciálním novým sousedům zázemí i v této oblasti.“
(ed/lm)

VRSKMAŇ

Svatý Marek poslal na svou pouť mokrý pozdrav
Je to již 840 let, když kníže Soběslav daroval část obce Sušany plaskému klášteru. Tak se to píše v dochované listině,
jejíž kopii věnoval Národní památkový ústav Praha sušanskému Spolku sv. Marka. Ta je k vidění, spolu s dalšími
zajímavými dokumenty z minulosti obce, v tamním kostele, který nese jméno zmíněného světce. Jednou z příležitostí,
kdy expozice přilákala větší počet návštěvníků, byla v sobotu 23. dubna už pátá pouť na počest sv. Marka.
Sušany - Sušanské poutě byly podle
starých dokumentů velmi slavné. Po
dlouhé zimě to byla první pouť v okolí
a scházeli se tu lidé z daleka. „Naším
cílem bylo tuto tradici obnovit,“ uvádí
k sepětí minulosti se současností Daniela Stašková ze sušanského spolku.
„Snažíme se, aby každá z poutí přinesla něco nového, zajímavého. Před třemi lety jsme společně s litoměřickým
biskupem Janem Baxantem na návsi
zasadili lípu, vloni tu byl odhalen pomníček věnovaný všem, kterým byly
Sušany domovem. Letos, kdy na naši
pouť již potřetí zavítal monsignore
Baxant, byla udělena svátost křtu Petře Koptišové a její dcerce Anežce ze
Sušan a svátost biřmování Antonínu
Zelinkovi z Postoloprt.“
Celou mši celebrovala tato významná
církevní osobnost za asistence jirkov-

Průvod okolo kostela jako uctění památky zesnulým. Foto 2x Adolf Repčík

Litoměřický biskup Jan Baxant žehná pomníku sušanským rodákům (kříž za ním),
jehož stavbu inicioval Spolek sv. Marka a ﬁnancoval Obecní úřad Strupčice.
ského administrátora Miroslava Dvouletého. Z kůru zpěvem a hrou na různé
nástroje doprovázel sbor sv. Marka,
vedený Radimem Vondráčkem.
Na návsi pouť pokračovala kulturním programem a občerstvením. Kulturní program zajistil Malý houslový
soubor z Chomutova pod vedením
Kateřiny Lesákové. „Děti byly jistě
zmrzlé, protože se dost ochladilo a začalo pršet, ale vytvořily nám svou hrou
mimořádný zážitek,“ kvituje jejich vystoupení D. Stašková, která také upřesnila význam slova pouť, v dnešní době
posunutý zcela jinam. „Pravda, kolotoče, ani cukrovou vatu nenabízíme.
Nabízíme soutěže pro děti, zaměřené
na život svatého Marka. Letos jsme
měli připravené i soutěže pro dospělé.

Škoda, že začalo pršet , že se nemohly
uskutečnit. Svatý Marek je sice patronem dobrého počasí, ale všichni víme,
že vláhy je zapotřebí, takže nám vlastně poslal pozdrav v podobě jarního
deštíku“.
Závěrem Daniela Stašková vyjádřila
poděkování obecnímu úřadu Strupčice, který organizátorům poutě zapůjčil velké stany, v nichž našli přítomní
úkryt před deštěm. „Náš dík patří také
těm, kteří nám pomohli s přípravami
i se samotnou realizací pouti. Děkujeme jak ministrantům, kteří se postarali o důstojný průběh mše svaté, tak
všem, kteří pomáhali s občerstvením
a výzdobou, a v neposlední řadě všem,
kteří naši akci podpořili svou účastí,“
dodala.
(ds/lm)

Postavili májku a spálili čarodějnici: tradici si na horách užili
Zdobení májky se ujala děvčata s dětmi, následovalo její usazení. To proběhlo za potlesku přihlížejících zdárně
a po potřebném doplnění tekutin se
začaly slétávat na svých košťatech čarodějnice všech věkových kategorií ze
všech koutů Boleboře i Orasína.
„Potom začal čarodějnický rej, který
spočíval v řadě kouzelnických disciplín
pro naší čarodějnickou drobotinu,“ líčí
dále Hrudková, pro toto odpoledne čarodějnice Elvíra. Děti se trefovaly do
kotle zakrytého pavučinami, zkoušely
si let na koštěti, také s ním házely do

▲ Jeden z vrcholů bolebořského odpoledne - čarodějnice vzplála!
▼Připravit májku, to dá práci.

Příjemné počasí lákalo k posezení před hospůdkou čarodějnice, ale nejen je.
Stejně jako na na mnoha dalších místech republiky, také v Boleboři v sobotu 30. dubna stavěli májku a pálili
čarodějnice. „Chlapi vybrali opravdu
pořádný „stromek“, skoro dvacet metrů vysoký. Dovalili ho před hospůdku
a začali pracovat s pořízem,“ popsala začátek oblíbené jarní akce Alena
Hrudková, jedna z organizátorek a také
čarodějnic. „Postupně se začali scházet
další účastníci, kteří také přiložili ruku
k dílu.“

▲ Zatímco čarodějnický dorost se
teprv učí s košťaty házet, staré zkušené čarodějnice už předváděly vzlet. ►
Všimněte si zdařilého startu té vpravo,
už se prakticky odlepuje od země! Foto
3x Alena Hrudková, 3x Luboš Mizun

dálky a odvahu prokazovaly šmátráním v tajemné lahvi naplněné pavouky, ještěrkami a hady, ale i sladkostmi.
„Některé děti se trochu obávaly tam
sáhnout, ale nakonec to zvládly všechny. Pak jsme si společně zazpívali písně o ježibabách, ježidědcích a už se
těšili na spálení velké čarodějnice, kterou vyrobily Bolebořské baby,“ dodala
s úsměvem Alena Hrudková.
Pokračování na str. 5
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Zpravodajství z obcí:
STRUPČICE

BOLEBOŘ

Postavili májku a upálili čarodějnici...
Dokončení ze str. 4
Všechen mumraj vyvrcholil zapálením hranice s čarodějnicí. Veselice
u májky, která byla vlastně první společnou venkovní akcí v tomto roce, se
podle spokojených účastníků opravdu
povedla. K tomu přispělo také krásné
slunečné počasí, které umožnilo společné posezení na čerstvém vzduchu
před hospůdkou.
(ah/lm)
◄ Čarodějnicím vstup zakázán? Ne,
to v Boleboři rozhodně neplatí!

VRSKMAŇ

Malí hasiči soutěžili v požárním útoku
Strupčice – V sobotu 7. května proběhl ve Strupčicích už čtvrtý ročník
závodu v požárním útoku pro děti
a mládež. Konal se v sousedství sportovního areálu a zúčastnila se ho bezmála stovka mladých a malých hasičů
- osm dvojic v kategorii přípravek, deset sedmičlenných družstev mladších
a starších žáků a devět dorostenců,
z toho dvě slečny. Domácí byli ve většině kategorií zastoupeni nejpočetněji,
což se odrazilo i v celkových umístěních – získali čtyři vítězství z pěti kategorií (v páté nestartovali).
V dorostu děvčat se utkala pouze dvě
místní děvčata, úspěšnější z dvojice
Aneta Linhartová – Kateřina Šmídová byla prvně jmenovaná. Trofej za
vítězství v dorostu putovalo do Bílen-

Požární útok v podání B družstva mladších žáků Strupčic. Na snímku vlevo Pavel Schöpp, v popředí Matěj Plaček, za ním Jindřich Linhart a Petr Konig, v pozadí Patrik Kulhánek.

První krůčky ve svém oboru dělají hasiči už v přípravce. V akci sourozenecké
duo Petr a Pavel Molnárovi z Bílenců.
Foto 2x Luboš Mizun

ců, zbylé dva stupně vítězů obsadili
chlapci v Března. V mladších žácích
brali domácí první dvě místa, zvítězilo
A družstvo ve složení Patrik Kulhánek,
Matěj Kováč, Anežka Königová, Standa Kunc, Matěj Plaček, Ondra Boukal
a Eliška Dvořáková. Starší žáci (Viktorija Pavlišová, Eliška Zahradníková,
Kristýna Bulfínková, Kateřina Hrdá,
Martina Reklová, Klára Rottová a Michal Hodek) obhájili loňské vítězství
a také v přípravkách se nejlépe dařilo
místním: první byla Terezka Dvořáková s Romanem Kučerou, druzí skončili
Prokůpek Veselý a Barborka Šurková
a třetí Davídek Švec se Stelinkou Veselou.
(lm)

2x krátce ze Strupčic: přípravy na sezónu vrcholí

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Koupím poštovní známky, staré dopisní obálky se známkami, pohledy a všechny hračky do roku 1985. Tel. 773 505 063.

Strupčice - U sportovního areálu přibyla v průběhu května nová parkovací
místa. Těch je tu totiž v hlavní sezóně

nedostatek. Velkou oblibu si získalo
především koupaliště, které navštěvují
lidé ze širokého okolí. Obec z vlastních
zdrojů (technika i pracovníci) nechala
zpevnit plochu před asfaltovým parkovištěm a tím získala jedenáct nových
parkovacích stání.
Během dětských hasičských závodů
(viz článek nahoře) měli napilno také
v areálu místního koupaliště. Za hučení kompresoru, který čerpal vodu pro
malé soutěžící, se u bazénu činila parta

mladých brigádníků, která čistila jeho
stěny.
(jh/lm)
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Kam s dětmi,
když není
škola?

Střípky z projektových dnů na ZŠ Budovatelů

Učili se v lese

Kusy dřeva, šišky, větve, kůra či listy, vše, co se dá najít v lese. může posloužit
jako materiál k výrobě dekorací.
Foto ZŠ
Den Země oslavili žáci a žákyně
základní školy Budovatelů přímo
v přírodě. Červenohrádecká obora
se na dopoledne 22. dubna změnila
v lesní učebnu, učiteli byli odborníci
z Lesů ČR a podělili se o své vědomosti. Vyprávěli, jak se les zakládá
a roste, kdo a co v něm žije, jaký je
jeho hospodářský i rekreační význam.

Podělili se s dětmi o pravidla, jak se
v lese chovat, co je povoleno sbírat
a co raději nechat zvěři a ukázali dokonce také měření výšky stromu i objemu vytěžených dřevin.
Průvodci také připravili ukázky hmyzu a stromů, které se dají v lese nalézt.
Každý měl poté možnost si vyrobit
vlastní dekoraci z přírodnin. (ed/zš)

Škola žila Karlem IV.

Pohled z řad publika na scénu připravenou dětmi pro děti.
Výročí sedmi set let od narození
římského císaře a českého krále Karla
IV. inspirovalo děti k projektu, na nějž
se připravovali několik týdnů. Hned
v pondělí seznámili žáci 8. B své spolužáky v rámci zeměpisu s místy, která
se vztahují k tomuto panovníkovi.
V úterý se třídy druhého stupně vydaly na zámek Červený hrádek, kde je
čekalo představení o Karlu IV. Ve středu poctil děti z prvního stupně návště-

Foto ZŠ

vou sám král se svými manželkami
a nechal si od dětí vytvořit návrh nové
koruny. Na čtvrtek připravili osmáci
ukázku korunovace a korunovačního
řádu.
Vrcholem týdne bylo vystoupení
sedmáků na téma život Karla IV., nacvičili např. ukázku z filmu Noc na
Karlštejně nebo Romanci o Karlu IV,
vše doplněné zpěvem písní a kulisami,
které sami vytvořili.
I. Hovorková

Vizitka zastupitele:
Milan Rodák

Sedmdesátiletý Milan Rodák
je zastupitelem
za KSČM již
páté
volební
období, dvě z
nich byl členem
rady. Ještě před
změnou režimu
byl členem občanského výboru, v roce
1976 byl zvolen poslancem (dnešní
zastupitel, pozn. red.) místního výboru. Členem komunistické strany je od
roku 1965, byl předsedou celozávodního výboru KSČ.
Milan Rodák se do Jirkova přistě-

O prázdninách pořádá příměstské
tábory v Jirkově několik organizací,
níže přinášíme pro naše čtenáře jejich
přehled.
Lezecká aréna od cyklistiky po lezení: ještě 11 volných míst na jeden
ze dvou běhů. Pro děti od 12 do 14 let
věku je připraven program s jedním
přespáním v srpnu od 22. do 26., za
cenu 2 600 korun.
V ceně je svačina, oběd, vstupné,
půjčení lezeckého vybavení, doprava.
Přihlásit dítě lze na recepci, platí se
záloha tisíc korun. Kontakty: 727 815
591, info@lezecka-arena.cz. Podrobnější informace nejen o příměstských,
ale i o klasickém táboře jsou na webu
lezecka-arena.cz.
Archa 777: jirkovsko-chomutovský
příměstský tábor pro děti ve věku od
šesti do dvanácti let. Termíny jsou
25. až 29. 7. a 1. až 5. 8., od 7:30 do
16:30 hodin.
V plánu je návštěva Hasištejna,
zooparku, Bezručova údolí, Aquasvěta
a minigolfu. Cena za týden je 980 korun. S sebou je nutné zabalit pití a svačinu. Rezervace na čísle 723 457 269
a na e-mailu mcjirkov@seznam.cz.
Mlýnský spolek a Galerie Jirkov:
pořádají příměstský tábor první týden
v srpnu pro děti od šesti do čtrnácti let
zaměřený na výtvarné techniky. Denně
od 8 do 16 hodin se budou účastníci
věnovat pastelkám, kolážím, hlíně, látkám a papíru. Počítá se i s návštěvou
zooparku a skanzenu. Cena 1 800 korun zahrnuje vstupy a oběd. Při zrušení
již nahlášené účasti je poplatek 200
korun. „Ještě máme několik volných
míst,“ potvrzuje galeristka Hana Zvalová. Kontakt je galerie@mlynskyspolek.cz, 724 685 288.
(ed)

hoval v roce 1960 z Plzeňska. Jako
vyučený valcíř šel po vojně pracovat
na šachtu, kde si zvýšil vzdělání jako
strojvedoucí elektrických a dieselových lokomotiv. Od roku 1967 do roku
2002 pracoval v Dole ČSA, Obránců
míru, Jana Švermy a Doprava Komořany.
Jeho koníčkem byl dlouhá léta sport,
věnoval se atletice a gymnastice, hlavní slovo však u něj měl fotbal. Začínal
ve VČSA Ervěnice, pak přešel k VJŠ
Jirkov. Několik období byl také aktivním funkcionářem, do roku 2010
předsedou fotbalového oddílu VČSA
Ervěnice.
(ed)

V příštím vydání představíme Josefa Šebka ze Strany svobodných občanů.

VELKOOBJEMOVÉ
KONTEJNERY
27. - 29. 5. Na Stráni, Tkalcovská, Bezručova, Krušnohorská

Lidem v nouzi
pomohlo město
Požár elektroinstalace v Krušnohorské ulici, k němuž došlo koncem dubna, s sebou naštěstí nenesl žádné újmy
na zdraví nebo životech. I tak ale byla
jirkovská radnice připravena pomoci
lidem v nouzi.
Lidem z evakuovaného vchodu poskytla útočiště základní škola, která je
hned pod domem. Starosta Radek Štejnar, který přijel k požáru také, za rychlou pomoc poděkoval: „Ředitel školy
a školník se postarali opravdu skvěle,
skupinka osmi devíti lidí dostala snídani a zůstala v místnosti ve škole. Připraven pro ně byl i oběd.“
Město Jirkov bylo připraveno lidem
v krizové situaci pomoci i s případnými následky, zajistit i přechodné ubytování.
(ed)
Jirkovské noviny chodí do každé
schránky vždy ve dnech, které jsou
uvedeny na titulní straně. Pokud se
tak nestane, napište svou adresu na
jirkovske.noviny@jirkov.cz,
zajistíme u České pošty nápravu.

Městská policie
působí i preventivně

Preventisté Městské policie Jirkov
opět navštívili seniory a pokračují
v přednáškách na základních i mateřských školách. Pro členky a členy
Senior klubu v Chomutovské ulici si
připravili přednášku na téma novela
silničního zákona, která zavádí povinnost užít reflexní prvek při chůzi mimo
území obce při snížené viditelnosti.
Na závěr své návštěvy rozdali seniorům reflexní samonavíjecí pásky,
které lze použít opakovaně nejen na
svrchní části oděvu, ale i k označení
konstrukce invalidního vozíku, francouzské hůlky, rámu jízdního kola, kabelky a podobně. „Dámy nám předaly
na oplátku pletené domácí ponožky, za
které moc děkujeme,“ dodává s úsměvem Martin Vršan, preventista městské
policie.
Kromě návštěv v jirkovských školách preventistka zavítala také do sou-

Preventistka Jaroslava Vorlová předává v Seniorklubu jedné z členek reflexní pásku.
Foto MP
kromé školy Nelumbo v Otvicích, kde
si na interaktivní tabuli děti vyzkoušely, jak se chovat v dopravním provozu
a v krizových situacích, do nichž se
mohou dostat.
(mp/ed)

Ženský komorní sbor
zpíval ve Slovinsku

Ženský komorní sbor udržuje dlouhá
léta přátelskou spolupráci s několika
slovinskými sbory, navzájem se také
navštěvují. V polovině dubna vyrazili
jirkovské ženy v čele se starostou Radkem Štejnarem na pozvání tělesa Ženski pevski zbor skladateljev Ipavcev
do města Šentjur.
„Absolvovali jsme zajímavé exkurze

a předvedli naše pěvecké kvality na
plánovaných i neplánovaných vystoupeních např. v podzemí, v restauraci
při společném obědě. Dokonce jsme
sklidily uznání za výslovnost slovinských písní, které jsme zařadily do
repertoáru,“ popsala průběh několikadenní návštěvy Eva Rendlová ze sboru.
(ed)

Jirkov podpoří mladé
a talentované

Pokračování ze str. 1
Žádost se podává písemně a musí být
podána na příslušném formuláři. Informace včetně vzorů formuláře jsou
na webových stránkách www.jirkov.
cz, případně u referentky správy dotací Moniky Rychetské na radnici ve
3. patře. K žádosti se přikládají dokumenty o výsledcích (diplomy, ocenění

atd.) a doklad o vlastnictví bankovního
účtu (případně aktuální výpis z účtu).
Toto vše lze poslat poštou na adresu:
Městský úřad Jirkov, Odbor vnitřní
správy a vztahů k veřejnosti, Nám. Dr.
E. Beneše 1, 431 11 Jirkov či předat na
podatelnu úřadu.
Na přiznání dotace není právní nárok.
(ed)

Cyklisty vyvezou
do hor autobusy

Na letošní léto nabízejí na Jirkovsku
své cyklobusové spoje dva dopravci.
Řidiči Dopravního podniku Chomutova a Jirkova začnou vyjíždět každou sobotu od června do září na trasu z Chomutova přes Jirkov (odjezd
v 9:30) na rozcestí Malý Háj, Lesná,
a to bez ohledu na to, kolik lidí pojede. Jízdenky jsou ke koupi u řidiče,
dospělý zaplatí 40 korun, děti od 6 do
15 let 20 korun, mladší bez nároku na
místo k sezení nic neplatí, přeprava kol
je zdarma.
Cyklistická sezóna pro autobusy Dopravy Ústeckého kraje (DÚK) začala
už o Velikonocích, teď ještě linek přibylo. Přeprava kol na ostatních autobusových linkách DÚK je taktéž možná, ale pouze v případě volného místa
ve voze a po svolení řidiče. Dopravu
kol nabízí DÚK na území Ústeckého

kraje také ve vlacích, které mají v jízdním řádu uvedeno, že přepravují kola.
Jízdní kola lze v počtu čtyř až pěti kol
přepravovat i na třech nových turistických železničních tratích DÚK, turistická lodní linka na Labi přepraví až 25
jízdních kol.
Nejoblíbenější cyklistickou destinací
v kraji jsou tradičně co do počtu přepravených jízdních kol Krušné hory.
Cyklisté zde mohou i letos využít oblíbené linky například z Chomutova
do Křimova a na Horu Sv. Šebestiána,
z Jirkova a Chomutova na Měděnec,
do Loučné a na Boží Dar. Spoje jezdí
také do Českého Švýcarska či Českého
Středohoří. Jízdní řády a mapa všech
linek DÚK je na www.dopravauk.cz,
případně v informačních střediscích na
území Ústeckého kraje. Přeprava jízdního kola stojí 20 korun.
(ed)
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Střípky z dění na jirkovském gymnáziu

Gymnazisté si užili různých výstav i studentských veselic
Jaro proběhlo na městském gymnáziu ve znamení mnoha akcí. Studenti
navštívili Technodays, prezentační
veletrh zaměřený na technické obory
a řemesla. Akce se konala v chomutovském divadle a na okolním prostranství. Poté se studenti přesunuli do
galerie Špejchar, aby zhlédli díla výtvarníka a vysokoškolského pedagoga
Vladimíra Franze. Výstava s názvem
Cena za něžnost představila obrazy
a akvarely s přírodními motivy.
Pasování studentů
Dne 29. 4. se konalo již tradiční
pasování prvního ročníku, při němž
zástupci vyššího ročníku přivítali své
nové spolužáky „během zrádnou ulič-

kou“, na připomínku skutečnosti, že
studentský život není vždy procházka
růžovým sadem. Letos tuto symbolickou akci kvůli absenci maturantů zorganizovali studenti třetího ročníku.
Vstup mezi gymnazisty si museli
žáci zasloužit splněním dalšího úkolu,
a to pokleknutím a ochutnáním „kašičky“. Celou akci zakončilo perfektní imitování pedagogů v podání Lukáše Markoviče.
Majáles 2016
Letošní ročník studentských radovánek, oslav jara a krás života vyvrcholil
v sobotu 7. května. Na rozdíl od oslav
v jiných městech, kde součástí Majálesu je i průvod studentů, se jirkovská

PROGRAM KINA

⇒ Jak přežít single: čt 2. 6. od 17:30
⇒ X-Men: Apokalypsa: čt 19. 5. od 17 hodin, pá 20. 5. (3D) a so 21. 5. a so 28. 5.
(3D) vždy od 20 h
⇒ Svátek matek: čt 19. 5. a st 25. 5. vždy od 20 hodin
⇒ Jak básníci čekají na zázrak: pá 20. 5. od 17:30, pá 3. 6. od 20 h
⇒ Angry Birds ve filmu: so 21. 5. a ne 22. 5. (3D), vždy od 15 hodin, st 25. 5. od
17:30 ve 3D
⇒ Já, Olga Hepnarová: so 21. 5. od 17:30
⇒ Návštěvníci 3: Revoluce: ne 22. 5. a ne 5. 6. vždy od 17:30 a čt 26. 5. od 20 h
⇒ Pátá vlna: čt 26. 5. od 17:30
⇒ Teorie tygra: pá 27. 5. od 17:30
⇒ Captain America: Občanská válka: pá 27. 5. (3D) a so 4. 6. vždy od 20 hodin

Online rezervace na www.kinojirkov.nainternetu.cz.
Retro rubrika Luboše Mizuna

... z dějin ervěnického Sokola...

tu Jirkovu za podporu celé akce, chomutovskému dobrovolnickému centru
ADRA za spoluorganizaci, dobrovolnicím Tereze Petřinové, Magdaleně
Konopáskové a Magdaleně Řápkové
za krásný stánek s batikou a samozřejmě všem studentům, kteří zajišťovali
chod celého Majálesu,“ vzkazuje Lenka Payerová, zástupkyně ředitele.

Momentka zachycující studentku při výtvarném ateliéru.

Foto GYM

Jedna z dvojic, které se nechaly na Majálesu oddat.

Foto GYM

Rakovina prsu
Členky chomutovského občanského
sdružení Kapka 97, které šíří osvětu
o prevenci proti rakovině prsu, se
studenty třetího ročníku diskutovaly
o zhoubných nádorech, jejich výskytu,
prevenci, diagnostice, léčbě a období
po léčbě. Gymnazisty zaujala metoda
samovyšetření prsu, její zkoušení na
silikonovém modelu a osobní zkušenost onkologických pacientů.

Poté veselice pokračovala muzikou
kapel Blues Up 7 a The Fellas. Závěrem vystoupili The Common Sense,
kteří navodili poetickou atmosféru.
Součástí akce však nebyla pouze
hudba. Příchozí mohli navštívit bleší
trh či si pochutnat na domácím pečivu
a přispět na jejich školní výlety či maturitní ples. Nechyběl dětský koutek
s loutkovým divadlem, opékání buřtů, oblíbené majálesové svatby a stánek dobrovolnického centra ADRA.
„Chtěli bychom tímto poděkovat měs-

Titanic v Praze
Výstava provedla osudy legendárního Titanicu a osobními příběhy jeho
pasažérů, ale i obdobím technických
objevů i společensko-politickou situací na začátku 20. století. Studenti viděli stovky originálních artefaktů vyproštěných ze slavného vraku, a díky
dokonalé rekonstrukci kajut, strojovny
a jídelny doslova nasáli atmosféru přepychu a technického pokroku počátku 20. století. Uslyšeli hluk strojoven
a dotkli se osudného ledovce. (ed/lp)

akce konala v mnohem menším měřítku, a to na zahradě městského gymnázia. Pod vedením moderátorů Jaroslava Titla a Nely Bušovské se rozběhl
pestrý program. Na úvod zahrála kapela Barbucha, která udala tón i ostatním
hudebníkům na scéně.
Slavnost zahájila místostarostka
Dana Jurštaková, symbolicky předala
studentům na jeden den klíč od města.
Program vyvrcholil volbou krále Majálesu. O titul se rozdělili úspěšní sportovci David Vopat a Ondřej Bišický.

Retro rubrika Luboše Mizuna

...čím žil Jirkov před padesáti lety...

Retro rubrika Luboše Mizuna

Ozvěny sokolské kroniky III.
Možná poslední materiál (kronika i většina fotografií z ní u touto rubrikou prošla a pamětníci se svými příspěvky se už nehlásí) na téma ervěnických Sokolů
je opět prací Miroslava Jančara, specialisty na příslušníky československých legií z první světové války a následujícího období. Myšlenka sokolství je věci
národní suverenity velmi blízká a proto není divu, že mezi legionáři, kteří měli značné zásluhy na vzniku samostatné republiky, bylo velké množství Sokolů.
Jeho bratr Karel byl odveden k 7. zeměbraneckému pluku do Plzně a do
zajetí padl 3. dubna 1915 na Dukle. Do
čs. vojska se přihlásil v roce 1917, kdy
jej zařadili do 7. střeleckému pluku
ruské legie.
Není bez zajímavosti, že oběma
bratrům se podařilo sloužit v plukovní hudbě. Karel Jánský se dokonce
v Rusku oženil a i jeho manželce byla
započtena služba v československém
vojsku. Do vlasti manželé přijeli rovněž v roce 1920.

Josef Jánský (uprostřed za kulometem) ještě v rakousko-uherské uniformě jen
několik týdnů předtím, než padl do zajetí. M. Jančar snímek datuje do června
1915.
Mezi ruské legionáře patřili i dva ze
známé sokolské rodiny Jánských (viz
JN 4/2016). Josef Jánský narukoval
k 75. jindřichohradeckému pěšímu
pluku, po zajetí 14. srpna 1916 vstoupil
v květnu následujícího roku do 1. střeleckého pluku ruské legie. Do vlasti se
vrátil v roce 1920.
◄ Josef Jánský v uniformě ruského
legionáře. ► Skupina legionářů v sokolském cvičebním úboru při vystoupení na Sibiři v roce 1919. Uprostřed
vzadu je Rudolf Fiala, který po návratu z Ruska působil v Ervěnicích jako
strážník. Text a repro foto: M. Jančar

► Karel Jánský se svou manželkou
Jelizavetou Alžbětou Beljajevou. Oženil se s ní v jihosibiřském Irkutsku, který legionáři dobyli v létě 1918.

Co se dělo před
půl stoletím
Ať žije 1. Máj!
Májové oslavy 1966 uspořádal MV
KSČ s MV NF* a Měst NV v Jirkově
za spolúčasti obcí Boleboř, Strupčice,
Vrskmaň, Všestudy, Nové Sedlo a Otvice pod heslem Vlasteneckými činy
vítáme XIII. sjezd KSČ.
Pořad: 30. dubna: Lampionový průvod. Na náměstí promítán film pro děti.
1. máj: Průvod z N. Ervěnic na náměstí Kl. Gottwalda. Manifestace na
náměstí. Ve 14 hodin koncert dechové
hudby Klubu pracujících na Borku. Ve
20 hodin májová veselice v Klubu a na
Červeném Hrádku.
6. května: Koncert Severočeského
symfonického orchestru v Klubu.
7. května: Soutěžní večer 3x3x3
v Klubu.
8. května: V 10 hodin koncert hudby
Klubu pracujících na náměstí Kl. Gottwalda. Ve 20. hodin taneční veselice
v Klubu a na Č. Hrádku.
9. května: Kladení věnců u památníku padlých v Havlíčkových sadech,
Smetanových sadech a na hřbitově.
U památníku padlých v Březenci zajistil kladení věnců občanský výbor
č. 5 a místní jednotka ČS PO** v Březenci. Pořadatelskou službu májového průvodu zajistily TJ VJŠ*** a TJ
VČSA. Hlavním pořadatelem byl ustanoven Alois Zástěra.
Zkratky , jež odnesl čas: * Městský
výbor Národní fronty, ** Československý svaz požární ochrany, TJ Velkodůl
Jana Švermy.
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Účastníci zahájení turistické sezóny hlásí: Alles gute!
Zahájení turistické sezony v Jirkově,
které vede v posledních letech po dvou
trasách - náročnější pro cyklisty a příjemnější pro pěší - přineslo letos chodcům příjemné zpestření. Dvojí výlet
pořádaný městem Jirkov a turistickým
oddílem Klub Krušnohorců proběhl
v sobotu 23. dubna. Akci zahájil starosta Jirkova Radek Štejnar, který popřál
všem účastníkům kromě zážitků bezpečný návrat bez úrazů. Jako je tomu
v podobných případech, zdar podniku
záležel především na počasí. To účastníkům z větší části ukázalo přívětivější
tvář, i když v závěru zazlobilo, zejména cyklisty.
Ti v počtu dvou desítek vyrazili na
čtyřicetikilometrovou trasu, protože je
Jirkov pod horami, čekalo je několik
hodin stoupání. „Jeden úsek byl na-

datum
22. 5.
28. 5.
19. 6.
22. 5.
19. 6.
19. 6.

název družstva hostí

čas

FK Dobroměřice
Sokol Březno
Slavoj Žatec B

17:00
17:00
17:00

Cheb
Litoměřice/Pokratice
Litoměřice/Pokratice

17:00
10:00
12:15

Jirkovská atletická liga
Na nejobtížnějším stoupání museli i ti nejzdatnější cyklisté sesednout.

ci byli s výletem spokojeni a už se těší
na podzim.“
Padesátka pěších si užila výlet „za
čáru“. Autobus je dovezl do příhraniční německé obce Kühnhaide, odtud
vedla trasa cestou podle plavebního
kanálu zalesněným terénem a skalami
na vyhlídku Katzenstein - Kočičí kámen. Spolu se zpáteční cestou údolím
Zeleného kanálu do Kühnhaide urazili přes 17 kilometrů, přičemž počasí
k nim bylo přívětivější než k jejich
mobilnějším kolegům. Drobně pršet
začalo až těsně před cílem.

Další postup našich minivolejbalistů
V krajském turnaji v minivolejbale,
který proběhl v dubnu v Litvínově,
bylo naše město velmi slušně zastoupeno. Minivolejbal slouží jako příprava pro budoucí volejbalisty a v Jirkově
se díky spolupráci Volejbalového klubu Jirkov-Ervěnice se všemi školami
pravidelně zapojují desítky dětí. Z každého okresu do turnaje postoupilo
šest nejlepších družstev z šesti věkových kategorií odlišených barvami. Ze
šestatřiceti týmů z Chomutovska bylo
našich 26, tedy téměř tři čtvrtiny.
Postup do oblastního kola, které se
odehraje v polovině června v Českých
Budějovicích, si v Litvínově vybojo-

kategorie
hřiště Žižkova
1. A třída muži A
1. A třída muži A
1. B třída muži B
hřiště Mostecká
divize ženy Čechy A
KP st. dorost
KP ml. dorost

Dům v Krušných horách, z. s. - atletika a město Jirkov
pořádají atletický závod pro veřejnost

Turistická část výpravy na vyhlídce Katzenstein.
tolik příkrý, že jsme museli sesednout
a kola tlačit, jinak když jede člověk do
hor, musí s nějakým převýšením počítat,“ zhodnotil cestu cyklistů Martin
Vršan, který měl malý peloton na starosti. Cyklisté jeli Bezručovým údolím, potom stoupali přes Nový Dům
a Zákoutí na Svahovou. „O to víc to
potom svištělo dolů do Jirkova,“ řekl
s úsměvem Vršan a dodal, že dopolední počasí pro cykloturistiku ideální
vystřídal odpoledne déšť. „A protože
jsme na horách, došlo i na sníh. Ale to
nic nemění na tom, že všichni účastní-

Domácí mistrovská utkání
Sportovního klubu Ervěnice - Jirkov

valo 42 družstev (prvních 7 v každé
barvě). Nás může těšit, že více než pětina z nich (9) je právě z Jirkova.
Jsou to: Vojtěch Grunbaum a Tomáš
Blaško, Natálie Fajtová a Karolína
Žedňanská, Eliška Jelenoková a Samuel Fedič (žlutý minivolejbal), Jakub
Horník a Karel Bauer (oranžový 1. místo!), Barbora Kynclová a Eliška
Babková (červený), Zuzana a Adéla
Bučkovy a Ema Mindáková (modrý dívky), Matouš Lank, Petr Baťha a Jaroslav Handl, Václav Šedý, Jan Čapek
a Jan Baxa, Matěj Hubka, Ondřej Bárta a Tomáš Matoušek (modrý - chlapci).
(lm)

Město Jirkov a Klub Krušnohorců pořádají v sobotu 11. června 2016
16. ročník silničního a lesního běhu a 15. ročník cyklistického závodu

Jirkovský crossmarathon

Místo prezentace, start, cíl: Základní škola Studentská ul.
Startovné: 190 Kč (předem nepřihlášení), 134 Kč (předem přihlášení)
Hromadný start: 9:05 cyklisté, 9:10 běžci
Další info: Jaromír Raisr, Mičurinova 317, Jirkov, e-mail: krus@ivosh.net,
tel.: 724 064 608 nebo 724 266 063, http://www.ivosh.net/jcm
Přihlásit se je nutno do 5. června, nejlépe elektronicky (viz výše uvedená
webová adresa), případně e-mailem nebo dopisem

Rovněž pěší turisté vyjadřovali svou
spokojenost se zajímavou, nevšední
trasou vedoucí krásnou krušnohorskou
přírodou podle unikátního stavebního
počinu - několik kilometrů dlouhého
vodního kanálu plného zákrutů. „Je to
jen kousek od nás a člověk ani neví,
jak je to tu hezké,“ podotkl závěrem
jeden z turistů, který má českou stranu
Krušnohoří prošlapanou, ale ta německá byla pro něj příjemným překvapením.
Turistická sezona má tak za sebou
vydařené zahájení, teď bude vyrážet
každý z turistů po vlastních trasách
a na podzim se zase sejdou při společném výšlapu (a výjezdu), jimiž sezonu
uzavřou.
(lm)

Přihlásit se mohou jednotlivci, reprezentanti škol i organizací.
Místo:
hřiště s umělým povrchem u ZŠ v Krušnohorské ulici
Termín:
1. kolo - pátek 3. června
2. kolo - pátek 10. června
Disciplíny:
sprint 60 m (jeden rozběh), skok daleký (tři pokusy), hod
míčkem (do 15 let) a granátem (tři pokusy), běh - 300, 800 a 1 500 m (dle
věku - jeden rozběh), běh - 300, 800 a 1 500 m (dle věku - jeden rozběh)
Kategorie:
chlapci, dívky (pět kategorií), muži, ženy (tři kategorie)
Start závodu: vždy v 15:30 od nejmladší věkové kategorie
Přihlášky a prezentace:
e-mailem, případně na místě na formuláři
(ke stažení na www.s-aktivity.cz nebo www.sportjirkov.cz)
Prezence:
v den závodu od 15:00 do 15:30 hodin na hřišti
Startovné pro všechna čtyři kola: 50 Kč
Vyhodnocení a vyhlášení výsledků: bezprostředně po ukončení 2. kola
● pořadatel může požadovat doklad prokazující věk závodníka
● děti mladší patnácti let musí mít doprovod dospělé osoby

Jeden z mnoha zákrutů cesty podél
kanálu, s vlaječkou v batohu Krušnohorec Jaromír Raisr.
Foto Filip Hyhlan, 2x Luboš Mizun

Plavecká škola Regena
a ZŠ Studentská zvou na
III. ročník závodu dětí
předškolního věku

Jirkovský plaváček
Kdy: pátek 3. června v 16 hodin
Kde: bazén ZŠ Studentská
Startovné: 70 Kč
• závodí se na trati 17 metrů
• přihlášky je možné
odevzdat v Plavecké škole
- zaslat na adresu: Regena, Kamenný vrch 5270, 430 032 Chomutov
- poslat na e-mail: regena@volny.cz
• další informace zájemci získají na
čísle 606 832 265
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