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Dokončená okružní křižovatka
u základní umělecké školy vytváří se
soumrakem kouzelnou středomořskou
atm osféru. Vévodí mu starý kmen habru

Rozhovor s nově
jmenovanou
ředitelkou jirkovských
mateřských škol Ivanou
Šestákovou. Jaké
novinky chce zavést,
jaké problémy ji čekají
a nebude jí chybět
práce s dětmi?

č er ven 2 018

Město propoj í
kamerový sys t é m
se státní poli c i í
Strážníci už nebudou muset
zdlouhavě vyhledávat záběry
z kamer. Státní policisté je
budou mít k dispozici online
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Nejbližší veřejné zasedání městského zastupitelstva se koná
26. června od 13 hodin v zasedací místnosti radnice.

NESTĚŽUJTE SI OKOLO, NAPIŠTE TO PŘÍMO NÁM!

Dotaz: Chtěl bych se zeptat, kde je návrh na stavbu sportovní
haly u 3. ZŠ v N. Ervěnicích. A jestli byl oznámen záměr majitelům
okolních domku. Jejich nemovitosti tím ztrácí na ceně, protože jestli
tam bude vysoká hala na volejbal, budou tak akorát koukat do zdi.
Měl jim být oznámen záměr, aby se mohli vyjádřit.
Luboš Polák, odbor majetku města a útvar investic.: V letošním roce byla zařazena do plánu investičních akcí pouze realizace
rekonstrukce víceúčelového venkovního sportoviště v areálu 3.ZŠ.
Na výstavbu sportovní haly nebyla doposud zpracována žádná
projektová dokumentace a ani nebylo rozhodnuto o záměru výstavby žádné sportovní haly.
Dotaz: Dobrý den, v ulici Pod přivaděčem bylo nedávno dokončené nové parkovací stání (mimo jiné moc povedené), které většina obyvatel přivítala... ...zajímalo by nás, proč bylo vysázeno tolik
nových stromů a jaký druh? Za pár let zmohutní a budou stínit před
okny domu čp. 1303 a 1304, kam už tak celý den nesvítí slunce.
Doteď bohatě postačoval živý plot a trávník.
Markéta Buchtová, OMMaÚI: V rámci vybudování nových parkovacích míst v lokalitě Pod Přivaděčem bylo pokáceno 6 ks dřevin. V rámci náhradní výsadby bylo vysázeno 10 ks dřevin druhu
javor, lípa, třešeň a jabloň. U všech vybraných druhů dřevin se
jedná o kultivary, které dosahují malé až střední velikosti. Místo
výsadby bylo zvoleno tak, aby zde nedocházelo ke kolizi se sítěmi
a aby bylo v dostatečné vzdálenosti od domů.
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Nová pošta, staré pořádky
Máme na náměstí
novou poštu. Hezkou,
moderní, barevnou.
Je prostornější, vybavená vyvolávacím
systémem řízeným
počítačem,
design
interiéru konečně odpovídá dnešní době.
Tak proč zase slyšíme hlavně stížnosti a klení?
Protože na nové poště panují
stále staré pořádky. Bohužel.
Když Česká pošta rekonstrukci
své jirkovské pobočky loni potvrdila, těšili jsme se. Několik let
předtím jsem apelovali i na ministra, aby se poměry v našem
městě zlepšily a Jirkováci nestáli
ostudnou frontu až na ulici. Radovali jsme se nad nákresy nových

prostor i nad sliby, že
se s nimi zlepší také
provoz. A teď jsme trochu zklamaní.
Slyším to z více
stran, sama jsem si to
prožila. Fronty nejsou
kratší,
odbavování
není rychlejší a čekání
tím pádem o nic příjemnější. Jen útrpně čekáte, až se
na displeji objeví pořadové číslo,
které žmouláte na papírku v ruce.
A občas jste překvapení, když tam
začnou naskakovat čísla daleko
vyšší, než to vaše...
Budeme muset znovu vyvolat
jednání a znovu apelovat. Čekali
jsme víc. Stejně jako vy.
Dana Jurštaková,
místostarostka Jirkova

ŽÁK ROKU

Město opět ocení příkladné žáky
Šestnáct kluků a holek z jirkovských škol vyznamená letos město
oceněním Žák roku. Je to již podruhé, kdy bude radnice oceňovat
kromě učitelů také školáky.
„Napadlo nás to v souvislosti
s oceněním, které předáváme každoročně zasloužilým kantorům
při příležitosti Dne učitelů,“ připomíná vedoucí odboru školství
a sociálních věcí Karel Bernt.
„Máme spoustu žáků, kteří skvěle
reprezentují školu či město a zaslouží si za to uznání.“
Žáky nominovaly přímo školy či
školské organizace přes jednotlivé
ředitele, a to ve dvou kategoriích.
Jednou z nich jsou studijní úspěchy
a zásluhy v oblasti vzdělávání, ve
druhé město oceňuje mimořádné
činy, například pomoc při záchraně
života či dobrovolnickou práci.

Keramická upomínka na ocenění
Žák roku.
Foto MěÚ Jirkov
Slavnostní ocenění školáků chystá město na 21. června od 16 hodin, proběhne v Rytířském sále
Červeného Hrádku.
(jd)
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Jirkovské mateřské školy budou
mít od července novou ředitelku

Dlouholetá ředitelka Eva Kozlerová odchází do důchodu, konkurz vyhrála její současná zástupkyně
Po patnácti letech opouští Eva
Kozlerová pozici v čele jirkovských mateřinek. Otěže ředitelství, pod nějž spadá deset školek,
převezme od 1. července její zástupkyně Ivana Šestáková.
Eva Kozlerová odchází do důchodu, v organizaci zůstane po
skončení funkce už jen měsíc.
„Jde jen o to, abych své nástupkyni předala ředitelství řádně a se
vším všudy,“ vysvětluje.
Na obsáhlé veřejné vzpomínání
či vypočítávání zásluh si prý nepotrpí. „Určitě bych ale chtěla poděkovat všem lidem kolem mě za
společné roky spolupráce. A školkám popřát, aby i v dalších letech
fungovaly k radosti dětí a spokojenosti rodičů,“ přeje si odcházející
ředitelka.
Na její místo město již v březnu
vypsalo výběrové řízení, ze kterého vyšla jako nejvhodnější kandidátka dosavadní zástupkyně
ředitelky a vedoucí MŠ Čtyřlístek
Ivana Šestáková. Doporučení vý-

Vedení města chce touto
cestou srdečně poděkovat
ředitelce Evě Kozlerové za
veškerou práci pro mateřské
školy v Jirkově i pro město
samotné. Do čela mateřských
škol nastoupila v době, kdy
se slučovaly pod jedno ředitelství, a díky svému vedení
je dokázala dovést k bezvadně fungující organizaci,
sloužící bezchybně dětem i
jejich rodičům.
Děkujeme a užijte si zaslouženého odpočinku!
starosta Radek Štejnar
místostarostka Dana Jurštaková

Odcházející ředitelka Eva Kozlerová s kyticí, kterou dostala jako poděkování za svou dlouholetou práci od vedení města.
Foto Josef Dušek

běrové komise nakonec potvrdili
i radní a Ivanu Šestákovou do
funkce jmenovali od 1. července.
Mateřská škola Jirkov slučuje
celkem deset mateřinek, včetně
té v Otvicích a Vrskmani.
Rozhovor s novou ředitelkou si
můžete přečíst na straně 7.

DOTACE

Další milion korun do sportu: Tenisté opraví kurty,
fotbalisté střechu u šaten, lyžaři koupí čerpadlo

Čtyřem místním sportovním oddílům rozdělili jirkovští zastupitelé
milion korun, vyčleněný letos mimořádně na obnovu sportovního
zařízení. Kromě tenistů a fotbalistů získají dotaci také volejbalový
a lyžařský klub.
Nejvyšší částku přiřklo město
fotbalovému klubu SK Ervěnice - Jirkov. Čtyři sta tisíc korun
fotbalistům poslouží na rekonstrukci střechy u šaten a zázemí
na stadionu v Žižkově ulici. Ta je
v havarijním stavu. „Je to opravdu
špatné,“ přitakává předseda klubu Martin Schatz. „V posledních
letech jsme drobnými opravami
jen zažehnávali to nejhorší, ale
střecha už potřebuje pořádnou rekonstrukci.“
Dotace pokryje necelou polovinu
nákladů, které mají fotbalisté na

Mimořádná dotace sportovním organizacím
Volejbalový klub Jirkov - 200 000 Kč na obnovu stávajícího zázemí okolo centrálního kurtu, opravu střechy sociální budovy a opravu
zázemí pro sportovce volejbalového klubu Jirkov
Tenisový klub Jirkov - 200 000 Kč na renovaci tenisových kurtů
č. 4 + 5 a areálu tenisového klubu Jirkov
SK - Ervěnice Jirkov - 400 000 Kč na rekonstrukci střechy na budově zázemí a šaten v areálu SK Ervěnice - Jirkov v ul. Žižkova
Lyžařský klub Jirkov - 200 000 Kč na modernizaci technologie
zasněžování lyžařských sjezdovek ve Skiareálu Pyšná

rekonstrukci rozpočtované. „Se
zbytkem peněz si budeme muset
poradit sami, do opravy se chceme rozhodně pustit ještě letos,“
dodal Schatz.
Další tři oddíly získaly po dvou
set tisících. Tenisový klub má
v plánu renovovat část kurtů.
„Jde o hřiště, která byla posta-

vena v roce 1989 a dnes už
nesplňují podmínky moderního
sportovního zařízení,“ vysvětluje
předseda oddílu Zdeněk Zedek.
I tady se chtějí pustit do oprav
ještě letos. Bude nutné vyměnit
vrstvy kurtu, obnovit odvodňování
a připravit na automatické zkrápění.

Volejbalový klub Jirkov peníze
využije především na opravu střechy u sociální budovy a obnovu
zázemí pro sportovce. Lyžařský
klub pak žádal o peníze na nákup
speciálního čerpadla, které jim
pomůže účinněji zasněžovat sjezdovky ve Skiareálu Pyšná.
Město peníze vyčlenilo mimořádně jako pomoc pro místní
sportovní kluby, které se starají
o vlastní nemovitý majetek. Radnice tím chce sportovcům částečně kompenzovat loňský výpadek
dotací ze státního rozpočtu.
Kromě zmíněného milionu už
letos zastupitelé rozdělili mezi
sportovní kluby 2,3 milionu korun
na jejich činnost, navíc každý rok
město přispívá vždy jednomu oddílu s vlastním majetkem částkou
tři sta tisíc korun na investice. (jd)
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Sousedé ve vsi
uklízeli. Zbytečně?

ZAJÍMAVOST

Kruhový objezd v noci září,
jeho středobodem je Padlý květ

Jarní úklidová brigáda v Jindřišské.
Foto J. Huráb
Na dvacet sousedů a členů
Okrašlovacího spolku Jindřišská
se dalo koncem dubna ve své vsi
do úklidu. Vyčistili strouhy kolem
silnice Jirkov - Boleboř skrz celou
ves, dále umyli okna a uklidili kapličku a autobusovou zastávku, kde
je veřejně přístupná knihovnička.
Také opravili malou lávku přes
strouhu k rybníku a z požární nádrže odstranili plovoucí nečistoty.
V neposlední řadě vysbírali odpadky podél celé komunikace
i s příkopy z Jindřišské do Jirkova.
Konečná bilance byla úctyhodná:
deset pytlů kelímků, skla, papírů
a plechovek. „Skoro se ale zdá, že
to byla marná práce,“ povzdechl
si předseda Okrašlovacího spolku Jaroslav Huráb. „Když totiž
jela motospojka pro brigádníky do
Jirkova a pro pytle, našla na silnici
opět odhozené kelímky od kafe
a nealko pití...“ 		
(r)

Osvětlení kruhového objezdu i výsadba na něm vytváří až středomořskou atmosféru.
Přes den působí svěže a příjemně, se soumrakem se mění až
v kouzelný. Kruhový objezd u základní umělecké školy už je kompletně dokončený včetně veškeré
výzdoby. A je k nepřehlédnutí.
Kamenitý povrch středové vyvýšené části doplnili zahradníci
drobnými keři a dvěma stromy.
Prvním je ´veselý´ kulatý akát,
druhým pak ´smutná´ převislá třešeň. Prostředku vévodí dřevěná
skulptura od sochaře Milana Bezaniuka, nově zespoda osvícená
bodovými světly.
Jde o kmen habru, který vyrůstal
v zámeckém parku. „Je odhadem

KOLA PRO AFRIKU

Jirkováci mohou znovu
poslat kola do Afriky

Máte doma nepotřebné kolo?
Nebo náhradní díly, reflexní vestu, helmu, cyklonářadí? V polovině června je můžete odnést do
ZŠ Studentská a pomůžete dobré
věci. Jirkov se totiž letos znovu
připojí do charitativní sbírky Kola
pro Afriku.
Akce bude probíhat dva týdny,
od pondělí 11. června do pátku
22. června. Sběrné místo bude
právě v ZŠ Studentská, se svými cyklodary můžete přijít kdykoli
mezi 8.00 a 14.30 hodin. Kromě
samotných jízdních kol je možné
přinést právě i veškeré doplňky,
které jsou pro cyklisty důležité
a užitečné.
Sbírka má za úkol nasbírat dostatek bicyklů pro děti v Gambii,
4

Kola nashromážděná během
předloňské sbírky.
Foto 2. ZŠ
které je poté budou využívat na
dopravu do škol. V České republice probíhá už od roku 2012.
Jirkov se do projektu zapojil již
dvakrát. Poprvé v roce 2013, kdy
se během čtrnácti dní podařilo
shromáždit 49 kol. O tři roky později si organizátoři odvezli z Jirkova celkem třiatřicet bicyklů.
(jd)

Foto Josef Dušek

Zajímavost: Podsvícení na kruhovém objezdu se zapíná díky soumrakovému čidlu společně s veřejným osvětlením. To je ale rozdělené
do několika částí, z nichž každá má vlastní čidlo. Proto je možné, že
lampy ve Svojsíkových sadech už svítí, ale blízký kruhový objezd se
rozsvítí až později. Záleží na tom, jak na konkrétní čidlo dopadá světlo.
tři sta let starý, opravdová rarita,“
říká umělec, který kmen dotvořil
při jednom z dřívějších sochařských sympozií v Boleboři. Dal
mu název Padlý květ. „Je to symbol. Kmen už je mrtvý, ale stále
zůstává připomínkou toho, co je
v přírodě možné,“ vysvětluje.
Podsvícení bylo připravené již
se stavbou kruhového objez-

du, zapojilo se až během května
při finálních úpravách objezdu.
A výsledek je opravdu kouzelný.
„Vytváří příjemnou, až středomořskou atmosféru,“ pochvaluje si
místostarostka Dana Jurštaková.
Dokončená je i květinová výsadba kolem objezdu. Tu město
svěřilo dámám z místního soukromého zahradnictví.
(jd)

NABÍDKA DŘEVA

Lesáci nabízejí modřínové
dřevo. Dokonce se slevou
Kvůli loňské kalamitě mají jirkovští lesáci nejen spoustu práce, ale
také spoustu dřeva. To modřínové, které je méně žádané než jiné
druhy, teď nabízejí dokonce se
slevou.
Modřín se řadí mezi nejtvrdší
z běžně dostupných jehličnanů. Jak lesáci připomínají, oproti
smrku má vyšší výhřevnost a při
spalování uvolňuje nepatrně více
kouře než smrkové dřevo. To kvůli
vyššímu obsahu pryskřice. „Není
proto vhodný pouze do otevře-

ných krbů,“ dodává ředitel Lesů
města Jirkova Jaromír Fiala.
Za jeden prostorový metr modřínového dřeva teď chtějí lesáci
zhruba o stovku méně, než jsou
běžné ceny (tabulka dole). Třeba
pokud si ho sami odvezete z lesa,
zaplatíte jen pětistovku za metr.
Pracovníci lesů jsou samozřejmě ochotni dřevo i nařezat. Běžně je řežou na metrová polena,
po domluvě a za příplatek je ale
možné špalky zkrátit až na 25 až
33 centimetr.
(jd)
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MĚSTO A DOTACE

Policisté budou mít rychlý
přístup k záběrům z kamer
Efektivnější spolupráce strážníků a policistů, rychlejší řešení případů a možná i zásahů. Takové
pozitivní stránky přináší plánované propojení kamerového systému městské policie se služebnou
Policie ČR. Město na něj aktuálně
získalo stotisícovou dotaci od Ústeckého kraje.
Za peníze město pořídí počítač
včetně potřebných ovládacích
prvků, díky kterému budou mít
policisté přístup k záběrům ze
všech kamer. Budou je moci nejen
online sledovat, ale především si
v případě potřeby stáhnou záběry
ze dne a času, který potřebují třeba pro objasnění trestných činů.
Nyní policisté musí městskou
policii o záběry jednotlivě žádat.
Jde o stovky případů ročně a někdy je to zdlouhavý proces. „Musíme blokovat pracovníka, který
úmorně prohlíží záznamy a dělá
kopie,“ popisuje ředitel městské
policie Martin Řehůřek. „V některých případech navíc policie
vyžaduje dlouhodobé záznamy

Velín městské policie s monitory kamerového systému. K záběrům teď
bude mít daleko rychlejší přístup také státní policie. Foto Josef Dušek
z několika kamer a ty se pak ani
nevejdou na žádné přenosné médium,“ dodává další komplikaci.
Odhadované náklady na propo-

jení kamerového systému činí cca
215 tisíc korun. Projekt byl podpořen Ústeckým krajem, jeho dotace činí přesně 98 900 korun. (jd)

"Dotace čerpat budeme, ale ne bezhlavě"
O dotace budeme žádat pořád,
ale uvážlivě. Takový je postoj
starosty Jirkova Radka Štejnara
směrem k nejrůznějším dotačním
programům a fondům. „Někdy je
lepší zaplatit to ze svého a nebýt
svázaný podmínkami,“ dodává.
Období obřích evropských
dotací už je asi pryč, že? Nebo
nás ještě nějaké čeká?
Dotace budou stále, ale z národních zdrojů. Žádat a čerpat budeme dál, ale nemůžeme počítat
s tím, že to bude ve stejné míře
jako v případě evropských fondů.
A jsou nějaké konkrétní dotace, na které má teď město políčeno?
Dlouhodobě počítáme s obnovou našich rybníků a chceme
využít také národní program na
revitalizaci sídlišt, kde počítáme
s velkými investicemi v lokalitě

Nových
Ervěnic
(více vpravo - pozn.
red.). Projektovou
dokumentaci
už
máme, musíme ji
ale rozdělit na části,
abychom se vešli do
podmínek dotačního programu.
Dotace jsou často svázané
s přísnou administrativou a nejrůznějšími podmínkami. Jsou
podle Vás i přesto užitečné?
Jsou, ale je třeba postupovat
hodně obezřetně. Existuje třeba evropský program na podporu sociálního bydlení. Jeho
podmínky ale zavdávají riziko,
že by z takového domu mohla
v budoucnu vzniknout vybydlená ruina. A to nikdo nechce.
Takže je třeba být opatrný
a nehnat se po hlavě do každé
dotace, kterou kdo vypíše.

Stejně tak je třeba
koukat na náklady,
které jsou spojené
s nutnou administrativou. Například
rekonstrukci
směšovacích
stanic
ve školách jsme
chtěli řešit přes dotace. Jenže kvůli
třeba milionové dotaci je nutné
zaplatit dalších tři sta tisíc korun na administrativu kolem.
A ještě je třeba připočítat riziko, že
v nějakém papíře uděláte chybu
a dotaci vám vezmou.
Takže dotace ano, ale opatrně?
Přesně tak. Někdy je lepší si
projekt zaplatit ze svého a nebýt
svázaný podmínkami. Jirkov volné peníze má, dnes už je spíš
problém sehnat firmy, které by
stavěly.
(jd)

DALŠÍ ŽÁDOSTI

Jaké další žádosti o dotaci
má město aktuálně podané
nebo připravené?
► Turistický informační systém v Jirkově (multimediální
informační panel, rozcestníky,
směrovky, informační tabule)
► Modernizace infrastruktury trolejbusové dopravy
(přeložka trolejového vedení
v rámci rekonstrukce ulice
Dvořákova)
► Rekonstrukce plynové kotelny v objektu 3. ZŠ
► Rekonstrukce tlakově závislých směšovacích stanic
ve 4. ZŠ a v objektu MěÚSS
U Dubu
► Regenerace sídliště Nové
Ervěnice (viz níže)
► Revitalizace rybníků: Hřebíkárna, Novomlýnský, V Díře,
Ovčí

Nové Ervěnice:
Dotace mohou
pomoci i tady
Jedním z velkých projektů, na
které Jirkov plánuje rovněž žádat
dotace, bude revitalizace Nových
Ervěnic. Náklady jsou odhadnuté
na bezmála devadesát milionů,
zhruba polovinu by město chtělo
čerpat ze Státního fondu rozvoje
bydlení, programu Regenerace
veřejných prostranství na sídlištích.
Skoro tři čtvrtiny nákladů představují rekonstrukce komunikací
a výstavba nových, a to včetně
chodníků, které by měly být již
bezbariérové. V lokalitě se podle projektu počítá také s novými
parkovacími místy, v rámci sadových úprav by se obnovila zeleň
a došlo by rovněž na rekonstrukci
veřejného osvětlení, zejména ve
vnitroblocích. Návrhy byly konzultovány také s místními obyvateli,
kteří potřebu celkové revitalizace
potvrdili.
Projekt je rozdělen na devět
etap a pokud město se svou žádostí uspěje, bude revitalizace
probíhat postupně během několika příštích let. 		
(r)
Více informací o projektu přineseme v příštím čísle.
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Od Pomády po Madagaskar: Děti z mateřinek
při obnovené přehlídce roztleskaly divadlo
Po osmi letech obnovila Mateřská škola Jirkov tradici takzvaných Květinových slavností. Přehlídka všech místních mateřinek
se konala v úterý 22. května
v Jirkovském divadle a na dvě hodiny ho zaplnila hudbou, zpěvem,
tancem. A také smíchem a potleskem.
Vystoupení bylo rozdělené na
dvě hodinové části, v každé se
představilo pět mateřských škol.
Děti zpívaly, tančily a hrály, vystoupení byla tématicky pestrá.
Žánr se pohyboval od roztomilého
´Vařila myšička kašičku´ přes rozpustilý Madagaskar až po rockové
Kabáty.			
(jd)

Obě části vystoupení zahajovaly vždy svým krátkým vstupem malé mažoretky z mateřské školy Kaštánek.
Foto na stránce: Josef Dušek

Ufňukaní studenti z ´lidušky´ si nakonec založí kapelu a válí jako rockové
hvězdy. Takové bylo vystoupení MŠ U Berušek z Otvic.

Nahoře ´trsání´ pod vedením Krále Jelimána (MŠ Kaštánek a jejich
Madagaskar), dole hraná píseň
Jede jede poštovský panáček od
MŠ Vrskmaň.

Holky a kluci z MŠ Mašinka a slavná pěvecko-taneční scéna z amerického muzikálu Pomáda.

DEN VÍTĚZSTVÍ

Jirkov si připomněl konec války. Hned dvakrát

◄▲ V úterý 8. května si Jirkované připomněli konec války u pomníku
rudoarmějců, kde krátce promluvil také starosta Jirkova Radek Štejnar
(foto vlevo). Čestnou stráž sloužili místní skauti (nahoře).
► O den později si zástupci města připomněli konec války podruhé, tentokrát s německými partnery u jejich pomníku věnovaném Jirkovanům.
Město zastupovala místostarostka Dana Jurštaková. Foto 3 x J. Dušek
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MATEŘSKÉ ŠKOLY

"Ve školkách chybí moderní technologie.
Ale nesmí se vytratit přirozené hraní"
Rozhovor s nově jmenovanou ředitelkou deseti jirkovských mateřinek Ivanou Šestákovou

Jak vnímáte třeba otevření zahradních hřišť u školek?
Považuji to za dobrý nápad, ovšem ne všechny školní zahrady
mají co nabídnout. Nejsou často vybaveny tak, jak by si rodiče
představovali. Herní prvky postupně stárnou a některé musíme
po revizních kontrolách odepsat.
Byla by třeba velká investice.
Navíc myslím, že otevření školní
zahrady je přínosné jen v lokalitách, kde rodiče nemají v blízkosti
jiná veřejná hřiště. Třeba přímo
v centru města hřiště není, proto
je otevření zahrady v Kaštánku
pro rodiny přínosem. Na druhou
stranu si neumím představit,
že by rodiče chodili na zahradu
k nám do Čtyřlístku, když přes ulici je krásné velké hřiště na zahradě Kludského vily.

Pětatřicet let pracuje v jirkovských školkách. Teď jim bude
Ivana Šestáková šéfovat. Současná ředitelka Eva Kozlerová
odchází do důchodu a konkurz
na její nástupkyni vyhrála právě
současná vedoucí MŠ Čtyřlístek.
Jaké změny chce nastolit, s jakými problémy se bude muset popasovat a nebude jí chybět práce
s dětmi? Na to všechno jsme se
jí zeptali měsíc před nástupem do
funkce.
Co vás vlastně vedlo k tomu,
že jste se přihlásila do konkurzu na ředitelku?
Jirkovské mateřské školy jsou
moje srdeční záležitost, pracuji tu celý život. Nastoupila jsem
hned po maturitě a prošla několika místními školkami až k pozici
vedoucí Čtyřlístku a zástupkyni
ředitelky. Tohle je další životní
i pracovní výzva, možnost zúročit
všechny své dovednosti a znalosti
včetně bakalářského studia v oboru školský management.
S čím jste se do konkurzu hlásila, jaký směr chcete školkám
dát?
Chtěla bych, aby práce v Mateřské škole Jirkov pokračovala
v duchu, který sem vnesla paní ředitelka Kozlerová. Přestože jsme
poměrně velká organizace, je nás
deset mateřinek, je tu pořád rodinné a přátelské prostředí. A to je
pro práci důležité.
Co nějaké změny či novinky?
Plánujete?
Na začátku moc věcí měnit nechci. Ne že bych neměla nápady
nebo tipy, ale chci si nejdřív situaci zmonitorovat a zjistit, jestli jsou
změny opravdu potřeba. Jestli by
něco mohlo fungovat lépe nebo
pružněji. Je třeba říci, že Mateřská škola Jirkov funguje velice
dobře. Možná i díky tomu, že jako
vedoucí jednotlivých školek máme
pravomoci rozhodovat si o určitých věcech samy a nejsme tolik
vázáné na centrální ředitelství.

Ivana Šestáková, nová ředitelka mateřských školek.

Foto Josef Dušek

Bc. Ivana Šestáková, 54 let

V mateřských školách v Jirkově pracuje od roku 1983. Od roku
2004 je vedoucí mateřské školy Čtyřlístek ve Studentské ulici, od
roku 2012 také zástupkyní ředitelky sloučených školek. Vystudovala bakalářský obor školský management na Pedagogické fakultě
Univerzity Karlovy v Praze.
Což není u podobně sloučených
organizací vždy samozřejmé.
A výhledově? Nějaké konkrétní nápady určitě v hlavě máte...
Chtěla bych vnést do školek
trochu moderního školství, což
je třeba zavádění IT technologií.
Ale jak jsem říkala také u pohovoru - pouze v rozumném rozsahu. Mám totiž pocit, že děti jsou
těmi technologiemi zahlcené
i doma, takže jim víc chybí takový přirozený život a hraní.
To se nesmí ze školek vytratit. Na druhou stranu mateřinky

v této oblasti opravdu hodně
zaostávají,
protože
veškerá
pozornost včetně třeba dotací
v oblasti IT se soustředí na základní a vyšší školství.
Jaké konkrétní IT technologie
máte na mysli?
Především výukové prostředky
jako třeba interaktivní tabule nebo
stůl. Ty slouží v podstatě jako velký tablet a děti s ním umí zacházet někdy i lépe než paní učitelky.
Tyhle moderní způsoby výuky
bych chtěla do školek postupně
zavést.

Víte už teď o nějakém problému, který budete muset jako ředitelka řešit?
Na jeden určitě narazíme. Přes
padesát procent učitelek je zhruba ve stejném věku a hrozí, že
řekněme ze sedm či osm let jich
může několik najednou odejít do
důchodu. A to může být problém,
protože sehnat třeba deset mladých učitelek není jen tak. Ony se
totiž do předškolního školství moc
nehrnou.
Dá se na to nějak připravit?
Těžko. Budeme muset odchody a náhrady řešit pružně a operativně podle toho, jaká situace
nastane.
Na závěr osobní otázka - nebude vám chybět práce s dětmi?
Vedoucí či ředitelka mají také
úvazek na práci s dětmi. Ale je
pravda, že zkrácený. Takže ano,
trochu mi to chybět bude. U dětí je
všechno bezprostřední a člověk si
vyčistí hlavu od všech těch papírů. Ale já si vždycky najdu chvilku
a cestičku, jak mezi děti zase přijít. Tím jsem si jistá. Vždyť práce
s dětmi byla důvod, proč jsem si
tohle povolání vybrala.
(jd)
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Dívčí válka na zámku aneb Je dobojováno!

Napětí, nervozita, očekávání,
soustředění, překvapení, vtip,
radost, ocenění, emoce, úleva…
Ještě by se našlo mnoho dalších
slov vyjadřujících pocity všech,
kteří se sešli v pátek 18. května
v Rytířském sále zámku Červený Hrádek. Všech - účinkujících
i diváků. Bylo jich tolik, že zpěvačky musely (a rády) po rozcvičení
hlasivek ještě předvést skvělou
kondici a do sálu přinést další a
další židle. Nakonec celý sál ztichl
v očekávání, co vlastně Ženský
komorní sbor Jirkov tentokráte
předvede.
Koncert byl rozdělen na dvě
části. Už při nástupu nás vítal silný potlesk. Mirka Magni, tradiční
to naše ´uvaděčka´, hned v úvodu zmínila vtipně několik novinek:
poprvé na zámku Červený Hrádek, poprvé bez hostů, poprvé
světová premiéra zpěvohry. A pak
už náš Jarní koncert ŽKS Jirkov
začal. V nových úborech jsme zazpívaly čtyři skladby, které máme
rády. Zaznělo svižné Jubilate deo,
Festival Te Deum, Sbor děvčat
z opery Evžen Oněgin a známý
Verdiho Sbor Židů.
A pak to po krátké přestávce
začalo. Přicházíme na scénu
ozbrojené, bojovně naladěné pod
vedením Šárky. „Ženy, kupředu…“
zní ze všech stran. Děj se postupně rozvíjí. Střídají se zamilované
árie a recitativy Vlasty a Šárky, zní
naše pochybnosti o mužích a výhružky, vše úderně, vtipně, jasně:
„Nebudeme dále otročit!“
Ale tak už to v životě chodí, stačí
jeden chlap - zajatec Ctirad a vše
se mění. Srdce žen jsou stvořena

Hana Kultová z Ženského komorního sboru přebírá od Jakuba Kratochvíla z Unie českých pěveckých sborů Cenu za přínos českému sborovému hnutí.

Dámy bojovné i okouzlené. Odnesl to Ctirad (na snímku dole).
Foto 3 x Josef Dušek

který s námi celou Dívčí válku
nacvičil, květiny patřily i sólistkám Šárce Navarové - Šárce a
naší sbormistryni, Ladě Bečkové
- Vlastě a určitě i klavíristce paní
Haně Malé, která svou hru na klavír prokládala hereckými výstupy.
Ženský komorní sbor předal
také Milanu Dzuriakovi, zakladateli nadace Cesta proti bolesti,
šek na částku 6 000 Kč, kterou
členky Komoráku této nadaci věnovaly.
A ještě jedna úžasná událost.
Vystoupení se zúčastnili představitelé Unie českých pěveckých
sborů Jakub Moravec a Jakub
Kratochvíl, kteří nejen ocenili
dlouhou tradici sborového zpěvu
v Jirkově, ale zejména naprosto
po zásluze odměnili členku ŽKS
Jirkov Hanu Kultovou za její dlouholetou neúnavnou, pro nás často

skrytou, práci v oblasti sborového
zpěvu. Hanka převzala ´Cenu za
přínos českému sborovému hnutí
za rok 2017´. Toto ocenění jí právem patří. Město Jirkov a sborový
zpěv má v povědomí stále širší
kulturní veřejnosti pevné místo.
Zakladatel sboru Jaroslav Cyrus
by byl jistě pyšný. Jaká škoda, že
jeho památku a naše poděkování
připomínají už jen rudé růže.
Co říci závěrem? My všichni
jsme si celý večer, zpěv i hraní
a následné setkání se všemi
milovníky zpěvu náramně užili. Podle bouřlivého potlesku se
nám snad naše první amatérské
herecké vystoupení podařilo. Věříme, že návštěvníci odcházeli
rozesmátí, spokojení, nadšení.
Pokud tomu tak bylo, je spokojen
i ŽKS Jirkov.
Eva Rendlová, ŽKS Jirkov

pro lásku, a když navíc „je to fešák“, málokterá pokušení odolá.
Šárce dalo hodně práce znovu
nás přesvědčit, že „nic na něm
není“ a je potřeba „s mužskými
zatočit!“ Znovu zní naše bojovné „Ženy, kupředu statečně!“, ale
sama Šárka si Ctirada odvádí, prý
k mučení. To tak! To jí u její družiny neprojde. Všechny chceme
Ctirada, i paní klavíristka. A jaké
to bylo mučení? Potrhaná košile
a rudé obtisky na tváři Ctirada
mluví jasně.
Konec zpěvohry ještě zdaleka
nebyl koncem celého večera. Po
bouřlivém potlesku ve stoje, až
byly i slzičky na krajíčku, jsme
rády a upřímně poděkovaly všem,
kdo se o takový úspěch zasloužil.
Byl tu autor hudby Jan Zástěra,
ovace sklidil libretista a mlčící Ctirad v jedné osobě Martin Budek,

KLUDSKÉHO VILA

Kludského zahrada přilákala přes šest stovek Jirkovanů

Zábavné a hravé odpoledne zakončené příjemným hudebním večerem
si užili návštěvníci letošního ročníku Kludského zahrady. Na snímcích
nahoře dětská zábava s Cirkusem Paciento, vlevo večerní koncert Vladimíra Merty s doprovodem. 			
Foto 3 x Josef Dušek
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Podvečer na zámeckém nádvoří
slibuje blues ve čtyřech podobách
PÁTEK 29. 6., od 16.00 hodin

Konec června, teplý páteční večer, drnčivé tóny kytary... Bluesový večer na zámeckém nádvoří
slibuje příjemný začátek léta.
Na pódiu se vystřídají čtyři interpreti. Tím prvním bude český
bluesman Lubomír Bužma Khýr.
Jeho repertoár tvoří z velké části
vlastní písničky a také tradicionály
a gospely s originálními úpravami
textů do češtiny.
Druhým bude původem slovenský kytarista a zpěvák Norbi
Kovács, který hraje mimo jiné
v kapele Ivan Hlas trio. Po něm
přijde na řadu Petra Börnerová
trio a Fedor Fešo, které si mohou jirkovští milovníci této hudby pamatovat například z loňské
Ostrovní párty. Páteční večer pak
uzavře svým koncertem americký
muzikant Tom Shaka.
Začíná se v 16 hodin a vstupné
je 100 korun v předprodeji a 150
na místě. 			
(jd)

První a poslední vystupující Bluesového večera - vlevo Lubomír Bužma Khýr, který koncert zahájí, vpravo americký bluesman Tom Shaka, který hudební večer uzavře. 		
Foto archiv interpretů

PENZION BREMEN

TIP NA ČERVENEC

Mlýnský spolek zve
na svátek řemesel

Spirituál Kvintet
na Červeném Hrádku

NEDĚLE 24. 6., od 13 hodin

Hrnčířina a keramika, bylinkářství nebo rolnictví. Stará řemesla
chtějí představit Jirkovanům lidé
z Mlýnského spolku. Připravili proto speciální akci nazvanou Slunovrat - svátek řemesel, který je naplánovaný na neděli 24. června.
Konat se bude v areálu penzionu
Bremen v Olejomlýnském parku.
Začíná se ve 13 hodin, konec je
naplánovaný na pátou hodinu večerní. 			
(r)
ZÁMECKÝ RYBNÍK

Hudba a lampiony
na zámeckém rybníce
SOBOTA 16. 6., od 20 hodin

Taneční zábava při svitu lampionů pod názvem Benátská noc. To
je nová akce v jirkovském kulturním kalendáři, kterou pořádá organizace KVIZ. Hrát bude kapela
Retrosexuals, budou možné i projížďky na loďce. Vstupné volné. (r)

Pátek 20. července, 18 hodin
Spirituál Kvintet je nejen legendou na české folkové scéně (hrají
již 58 let!), ale také kapela, která
v Jirkově vystupuje pravidelně
a jejich koncerty jsou vždy vyprodané.
Kdo nechce zmeškat jejich červencové vystoupení na Červeném
Hrádku, měl by si proto pospíšit
pro vstupenky. Předprodej již běží
v jirkovském informačním centru
v Kostelní ulici (tel. 474 654 265).
Lístky stojí 250 korun, pokud nějaké zbudou, na místě už budou
o třicet korun dražší.
(r)
9
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Našim maminkám
k jejich svátku

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Úspěšné muzikantky z Jirkova: Nicol válí
na saxofon, Eliška si vybubnovala zlato

Školní rok uměleckých škol vrcholil soutěžemi a jirkovská ZUŠ v nich obstála na výbornou

Malí muzikanti zahráli svým maminkám na flétny. Foto archiv ZŠ
Jako každý rok, tak si i letos
třída 3. A připravila pro rodiče
a jejich příbuzné koncert ke Dni
matek. Velikou kytici písní, básní
a skladeb na flétny s doprovodem casia, Orffova instrumentáře i boomwhackers věnovaly děti
svým nejmilejším s chutí a nadšením. Nechyběla ani přáníčka
a dárečky pro maminky. A ty z nich
měly obrovskou radost.
Šárka Křelinová, třídní učitelka 3. A
MĚSTSKÉ GYMNÁZIUM

Nicol Matějková s milovaným saxofonem a Eliška Rašková za bicími. Tyto dvě úspěšné dívky nominovala letos
jirkovská ZUŠ na nejlepší žáky města. 						
Foto archiv ZUŠ

V pondělí 30. dubna se konalo
již tradiční Poslední zvonění, při
kterém maturanti oficiálně pasovali své nejmladší spolužáky na
studenty prvního ročníku. Vstup
mezi gymnazisty si „prváci“ museli
zasloužit splněním několika úkolů,
a to během „zrádnou uličkou“, jelikož studentský život není vždy jen
procházka růžovým sadem, dále
pokleknutím a ochutnáním „kašičky“. Poslední zvonění je každoročně akce velmi úspěšná a mezi
studenty oblíbená.
Erika Minaříková, městské gymnázium

Končí májový měsíc a začíná
poslední měsíc školního roku
a s ním i tolik očekávané prázdniny. Tou dobou my, ředitelé, často bilancujeme uplynulý školní
rok. Jaký vlastně byl? Úspěšný?
Pestrý? Byl i motivující? Mohl být
lepší?
Řekla bych, že pro naši školu
byl v mnoha směrech především
náročný. A protože jsme nároční
sami k sobě, přináší nám to pozitivní výsledky a radost. Myslím
tedy, že uplynulý rok byl hlavně
radostný.
Jedním z nástrojů měření
úspěšnosti jsou výsledky v soutěžích a tento rok opět ukázal, že
můžeme být na naše žáky pyšní.

Poslední zvonění
na gymnáziu

Mnoho z nich se probojovalo ze
školního kola soutěže hudebního
oboru do kola okresního, velký
počet pak postoupil i do kola krajského. Tito žáci soutěžili s nejlepšími hudebníky z celého kraje
a obsadili přední místa, což svědčí o jejich velkém talentu a výborné práci našich učitelů.
Do nejvyšší soutěže základních
uměleckých škol, kterou vyhlašuje
ministerstvo školství, se letos probojovaly dvě naše žákyně, a sice
Nicol Matějková ve hře na saxofon (učitel Vilém Liebig) a Eliška
Rašková ve hře na bicí (učitel Jan
Valenta).
Soutěžit v ústředním kole soutěže uměleckých škol je nejen vel-

ká zodpovědnost, ale především
velká čest. Na takových soutěžích
hrají ti nejlepší hudebníci z celé
republiky, kritéria jsou opravdu
velmi vysoká a porota velmi náročná a přísná. A přes to všechno
naše žákyně skvěle obstály – Nicol Matějková se v Praze umístila
druhá a Eliška Rašková si v Holicích vybubnovala první místo.
Obě žákyně byly po zásluze navrženy, nejen za tento úspěch, mezi
nejlepší žáky města.
A protože tohle je jen část našich úspěchů, tak jsem přesvědčena o tom, že tento rok byl pestrý, motivující i úspěšný!
Milena Sailerová, ředitelka
ZUŠ Jirkov

ZŠ BUDOVATELŮ

Nadcházející jaro i svá srdce otevřely školačky jógou
Přivítali jsme první jarní dny
a v rámci oslav Dne Země si protáhli tělo a naladili naší dušičku
a mysl na slunečné období, které
nás čeká.
Naši školu navštívila půvabná jogínka Monika Szegenyová
z DDM Paraplíčko. Připravila si
pro žáky krásnou hodinu plnou
cviků na protažení, posílení a
tvar našeho těla a zároveň na
10

konci hodiny zapojila pohodovou
a klidnou meditaci na zklidnění
naší mysli. Jógového semináře se
nejdříve zúčastnili jogíni a jogínky
ze třetí třídy a poté naše zkušené
jogínky ze sedmého ročníku.
Od září probíhá na škole kroužek jógy, kterého se aktivně
účastní žákyně sedmého ročníku.
Také jejich zkušenost byla velice
pochválena paní Monikou a bylo

vidět, že nejsou žádné začátečnice.
Po úvodním ´óm´ se všichni
řádně protáhli, následovaly jogínské pozice, při kterých si zkusili
svoji rovnováhu, zahráli si jógové
pexeso, vyzkoušeli své hlasivky
lvím pokřikem a čmeláčí vibrující
bzukot ve svých hlavičkách. Starší ´jogínky´ se potom naučily nové
párové sestavy, zaměřené na ko-

ordinaci a správné držení středu
těla.
Po příjemné meditaci provoněné skořicí a citrusy jsme se rozloučili sladkou čokoládovou tečkou na závěr.
Moc děkujeme paní Monice
a těšíme se na další příjemné jógování. „Namaste!“
Žáci 3. a 7. ročníku s učitelkou
Hanou Armstark
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MĚSTSKÉ GYMNÁZIUM

Na Majálesu se Jirkováci mohli pobavit i oženit
Studentský život se již dávno
neřídí striktními pravidly a zásadami, jak tomu bylo v době mistra
Kampana, ale některé tradice se
udržují stovky let. Mezi ty nejoblíbenější patří oslavy příchodu jara,
mládí a krás studentského života.
Proto 5. května proběhl na dvoře
Městského gymnázia Jirkov další
ročník jirkovského Majálesu, který
si rok od roku získává stále větší
popularitu a oblibu mezi studenty
samotnými i širší veřejností.
Pod vedením moderátorů Nely
Bušovské a Daniela Tokareva se
návštěvníci mohli těšit na pestrý
program, který posvětilo krásné
slunečné počasí. Hudební interpreti Martin Jáchym & The Common Sense, Barbucha, Blues up 7
a Copacaband učinili z celého dne
nezapomenutelný zážitek pro posluchače všech věkových kategorií. Výborná atmosféra zde panovala až do pozdního odpoledne.
Program vyvrcholil volbou krále Majálesu, kterým se letos stal
Karel Bernt, vedoucí odboru sociálních věcí a školství, a předáním
symbolického klíče od města z rukou starosty Radka Štejnara.
ZŠ STUDENTSKÁ

Starosta Radek Štejnar (vlevo) předal gymnazistům na jeden den symbolický klíč od města, aby mohli svůj studentský svátek jaksepatří oslavit.
A ti se opravdu skvěle bavili, stejně jako všichni příchozí. Foto J. Dušek
Na dvoře gymnázia byly připraveny stánky s občerstvením,
nechyběl dětský koutek, prostor
pro opékání buřtů, bleší trh, stá-

nek nadačního fondu Cesta proti
bolesti na podporu malíře Milana
Tótha či kout pro oblíbené majálesové svatby. Gymnázium pojalo

tuto akci již klasicky nekomerčně
a vstup byl proto zdarma.
Erika Minaříková, městské
gymnázium
ZŠ KRUŠNOHORSKÁ

Komenský by měl radost aneb ´Škola hrou´ Pracovní den
Jak se nejlépe naučit základní
pojmy finanční gramotnosti, tak
abychom jim porozuměli? Inu
hrou! Deskovou hru Finanční svoboda jsme hráli během odpoledního vyučování při hodině Cvičení
z matematiky a Občanské výchově. Při hře jsme si zkusili splnit
za ´svoji rodinu´ tři životní cíle,
kterými bylo například pořízení
vlastního bytu, zahraniční dovolené a hlavně finanční nezávislost.
Samozřejmě jsme zažívali různé
situace, které přináší sám život.
Proto si některé rodiny vylosovaly kartičku události, podle níž se
stal živitel rodiny invalidním nebo
dokonce zemřel. Všechny rodiny
si splnily první dva cíle a několika
rodinám se podařilo získat finanční nezávislost. Velké poděkování
patří bankéřům, kteří se své funkce zhostili zodpovědně.
Ludmila Hennlichová, třídní
učitelka 8. B

na učilišti

Sedmáci ze ZŠ Krušnohorská při
sázení květin. Foto archiv školy
V úterý 15. května žáci ze 7. D
navštívili učiliště v Jirkově. Přepichovali rajčata, pleli plevel na
záhonech, sázeli a třídili různé
druhy květin, které pak zalévali.
Na závěr si prohlédli skleník plný
krásných a zajímavých rostlin. Poděkování patří vedení učiliště za
možnost strávit den prací a vstřícný přístup k žákům.
Jaroslava Armstarková, třídní
učitelka 7. D
11
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Poznávání Českého středohoří a kulturní akce klubu
V minulém čísle Jirkovských
novin jsme zmínili přírodovědnou
besedu s Karlem Benešem, který
je velkým patriotem právě oblasti
Českého středohoří. Dokazuje to
i půldenní výlet, který se uskutečnil 20. dubna a jehož cílem byl
vrch Raná u Loun. Ten je centrem
paraglidingu a sportovního létání
a také přírodní rezervací.
Po nepříliš dlouhé cestě zastavil
autobus u stanoviště obce Raná,
počasí bylo přímo ukázkové a ať
si členové vybrali jakoukoli cestu
po okolí, všechny byly krásné. Ať
už to byla kratší cesta k úpatí vrchu, trochu obtížnější výstup po
části vrchu s výkladem průvodce
nebo výšlap přímo na vrchol. Turistům dokonce přímo na cestě
přistála dvě rogala.
Dolů se šlo o něco hůř, ale odpočinek a občerstvení na terase
místní restaurace všechno spravily. Výlet se nám podařil a rádi na
něj vzpomínáme.
Nebylo to poprvé, kdy jsme vyrazili za poznáním Českého středohoří. Třeba loni v říjnu jsme ho
viděli z jiného úhlu. Z Jirkova jsme
se vydali k Třebenicím, poté směr
na obec Kocourov. Užili jsme si

Nejzdatnější turisté z Klubu aktivních seniorů vyšlápli až na vrchol Rané.
krásný výhled na panorama vrchů
a také zjistili, že nejbližší vrch Ostrý se zříceninou je místy opravdu
´ostrý´. A také už víme, že královskou dvojici Českého středohoří
tvoří královna Milešovka a krále
představuje Házmburk, vrch se
zříceninou hradu. Pokud chce někdo poznávat krásy našeho kraje,
vřele doporučujeme a děkujeme
našemu průvodci.
A naše poslední kulturní akce?
Byli jsme například pozváni na
čarodějnické odpoledne do Do-

mova klidného stáří v Chomutově. Seznámili jsme se tam s místními, popovídali si a zazpívali při
harmonice.
Naše předsedkyně Milena Karbusová dohodla se správcem
areálu pěvecké vystoupení Jirkovských seniorek, které se poté
uskutečnilo 14. května. Náš koncert udělal radost obyvatelům Domova, zpívaly jsme nejen my, ale
i klienti. Byla to pěkná přátelská
atmosféra a těšíme se na další
spolupráci.

JUNÁK

MĚÚSS

Ve středu 9. května byli zástupci našeho skautského střediska
v chomutovské nemocnici. Ne
snad kvůli nějakému úrazu, ba
naopak. Rozhodli se dobrovolně
darovat krev.
Darování krve v ČR má několik
podmínek, věk dárce 18 až 65 let,
tělesná hmotnost dárce větší než
50 kg a splnění dalších zdravot-

Proč nabitý energií? Protože do
Městského ústavu sociálních služeb zavítala jeho patronka - zpěvačka a herečka Olga Lounová.
Přijela se podívat i zazpívat.
Celý podvečer se krásně poví-

Jirkovští skauti byli darovat krev

ních a hygienických podmínek.
Muži mohou darovat krev obvykle
čtyřikrát ročně, ženy třikrát ročně,
s doporučenou pauzou minimálně
62 dní mezi odběry.
Naši skauti museli stejně jako každý dárce nejprve na kontrolní odběry a lékařské vyšetření, až poté
na hlavní odběr. Při něm je darováno 470 ml krve pro medicínské
účely.
Všichni zúčastnění mají v plánu
darovat krev i nadále, a pro většinu
z nich to bylo i běžnou rutinou.
12

Lukáš ´Racek´Rác je dokonce držitelem zlaté medaile Jánského.
Například Lukáš ´Racek´ Rác je
již hrdým držitelem zlaté medaile
prof. MUDr. Jana Janského za čtyřicet odběrů krve. Martin ´Ninja´ Janoš je vlastníkem stříbrné medaile,
a ke zlaté mu chybí jen osm odběrů, a Denisa ´Dvacka´ Šantrochová
se pomalu ale jistě blíží k získání
bronzové medaile, která se uděluje
za deset odběrů.
Martin Janoš, oddílový vedoucí

V úterý 15. května nás čekala
oslava Dne matek v našem klubu. Po krátkém úvodu o vzniku
tohoto svátku začala oslava milou
návštěvou pana starosty Radka Štejnara se zástupci města a
od všech kytička s přáním především dobrého zdraví a ještě
dlouhého plnohodnotného života, jaký mají právě naši členové.
Moc děkujeme za podporu města
v naší činnosti.
Oslavy se zúčastnilo téměř osmdesát členů, což byl velký nápor
pro naše hostesky vedené Danou
Hořínkovou. Ale ty ho velmi dobře
zvládly. Děvčata - díky. A nejen
za tuto akci! Všichni se dobře bavili, zazpívali si při harmonikách
a odcházeli pak domů s hezkým
pocitem.
Ve středu 16. května nás čekala
ještě jedna milá akce, už tradiční
návštěva v mateřské škole Kaštánek. Skvělá paní učitelka Renata
Machová připravila ke Dni matek
pásmo písniček, básniček a tanečků, které nás všechny velmi
potěšily. Příští návštěva bude
zase v našem klubu.
Jiřina Frantová, členka Klubu aktivních seniorů

Podvečer nabitý energií

dalo a zpívalo, Olga svým temperamentem a optimismem zaplnila celý sál a vtáhla do pohody
i všechny přítomné - jak klienty, tak
personál i jejich rodinné příslušníky. Sál tleskal a zpíval, kdo mohl,
tančil či se pohupoval v rytmu.

Při závěrečném poděkování,
kterého se ujaly paní ředitelka
Eva Šulcová a místostarostka
Dana Jurštaková, slíbily společně
s Olgou, že se určitě takový večer bude opakovat. Následovalo
krásné loučení, společné fotografování a podepisování. Co si přát
víc, než vidět všechny usměvavé
a spokojené? Takže už se těšíme
na příště.
Blanka Koblicová, Městský
ústav sociálních služeb
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Z KRONIKY MĚSTA Z ROKU 1968

Události roku 1968 - Dějiny (a kroniky) píší vítězové - III.

Zběsilé útoky proti LM, volání
po neutralitě v žoldu Západu
Protisovětské a protisocialistické
síly vyvolávaly otevřené demonstrace, provokace a štvavou kampaň v době cvičení štábu spojeneckých vojsk v ČSR, usilovaly
o rozpuštění LM a organizovaly
zběsilé útoky proti LM pro dopis
adresovaný sovětskému lidu vůči
99 zaměstnancům Pragy, kteří ve
svém dopisu do Sovětského svazu vyjadřovali věrnost socialismu
a přátelství se sovětským lidem.
Pravicoví oportunisté usilovali
o změnu zahraniční politiky ČSR
i o vystoupení z Varšavské smlouvy. Tvořili tak podmínky pro likvidaci socialismu. KAN i K-231
měly úzké spojení se západními
rozvědkami a dostávaly od nich
politickou i materiální podporu.
Obnova sociální demokracie,
snahy o politickou pluralitu
Připravovalo se i obnovení soc.
dem. strany, která měla k sobě
strhnout i nepevné členy KSČ a dezorientované nestraníky jako stra-

29. 7. - československá delegace vítá sovětskou v Čiernej nad Tisou.
na „nezatížená budováním socialismu.“ Cílem toho všeho bylo
provést rozkol dělnické třídy a roztříštit i socialistické smýšlení ostatních politických stran, sdružených
v Nár. frontě. Vedoucí úloha KSČ
měla být potřena a obnoveny staré buržoazní a klerikální základny.
Tady sehrál i důležitou úlohu reakční katolický klér podporovaný
katolickou emigrací v zahraničí.
Co na to bratři?
Bratrské strany a především

SSSR snažily se trpělivě přesvědčovat vedení KSČ, že je
nutné čelit vznikající kontrarevoluci v ČSR. Na schůzkách v Drážďanech, v Sofii a v Moskvě v prvním pololetí r. 1968 dokazovaly
A. Dubčekovi na skutečnostech,
že nebezpečný vývoj v ČSR ohrožuje společné zájmy socialistického tábora. Ujištění A. Dubčeka, že

vedení KSČ si také uvědomuje
vážnost situace a sjedná nápravu,
však se zamlčovala a neplnila.
Bratrské strany vybídly k dalšímu
řešení problémů ve vzájemných
vztazích jednání v Čiernej n. Tisou
a v Bratislavě. Postoje jednotlivých
členů předsednictva se rozcházely a pravicoví jeho členové chtěli
účastí na těchto schůzkách získat jen čas do XIV. sjezdu, který
jim měl přinést konečné vítězství.
A. Dubček a jeho stoupenci po
obou jednáních oddalovali opatření, která slíbili učinit a před vedením KSČ zatajili obavy bratrských
stran o osud socialismu v ČSR.
Postup A. Dubčeka v čele strany
a O. Černíka, předsedy vlády, přispěl k tomu, že byla rozvrácena
činnost mocenských orgánů socialistického státu, Bezpečnosti,
justice, armády – a toho využívali
pro své záměry vnitřní i zahraniční
nepřátelé našeho zřízení.

Tento text obsahuje tendenční, propagandistické líčení událostí. Je výtahem z Poučení z krizového vývoje, který vydal Ústřední výbor KSČ.
Nicméně je to součást jirkovské kroniky.
Stranu připravil L. Mizun

Z ARCHIVU PAVLA TŘÍŠKY

Jak se lidé dívali na město shora - Jirkovské rozhledny III.
Dřevěný gloriet na Ferdinandově výšině (v místech, kde je dnes
restaurace Rustika) na promenádní trase nad Jirkovem si výletníci oblíbili, a tak byla na jeho
místě ještě koncem 19. století
postavena restaurace. Ta dostala
název po druhém z dvojice továrníků Kühnových, kteří turismus
v Jirkově finančně podporovali,
Rudolfova výšina (Rudolfshöhe).

Gloriet jako místo pro vyhlídku
se ukázal jako nedostačující, proto bylo rozhodnuto postavit rozhlednu. Byla vystavěna ze dřeva
v roce 1909 nedaleko restaurace
na jihovýchodním svahu Kozího
hřbetu ve výšce 478 metrů n. m.
Veřejnosti sloužila pod názvem
Ferdinandova výšina do roku
1922, kdy musela být pro špatný
technický stav snesena.

Dřevěný gloriet na Ferdinandově výšině v roce 1898

Rozhledna na Kozím hřbetu po
roce 1909.

Text byl redakčně upraven.
Repro foto archiv autora.
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Kde si vyzvednout
kompostéry? Včas
vás vyzveme!
Projekt na pořízení kompostérů
pro obyvatele Chomutovska jde
do finále. Jirkované, kteří o něj
zažádali, budou v dostatečném
předstihu písemně informováni
o tom, kdy a kde si budou moci
kompostér vyzvednout.
Dotaci na projekt s názvem
´Chomutovsko - kompostéry pro
občany´ získal Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko, jehož členem je také město Jirkov. Proto
o kompostéry mohli žádat rovněž
jirkovští občané.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Celková
podpora z EU činí 85% nákladů,
tedy cca 1,5 milionu korun.
(r)

PODĚKOVÁNÍ

Poděkování MěÚSS Jirkov: Vstřícnost a ochota ještě žijí
Chtěli bychom jménem celé rodiny poděkovat paní ředitelce Evě Šulcové a celému jejímu
kolektivu zaměstnanců za nesmírnou ochotu při řešení složité situace, do které jsme se dostali
při rychlém a vážném zhoršení zdravotního stavu naší maminky. Na doporučení jsme se obrátili
na MěÚSS Jirkov a byli jsme v šoku, ale velmi příjemném. S takovou ochotou a profesionálním
přístupem jsme se snad ještě nesetkali, situace se začala rychle řešit.
Děkujeme tímto paní ředitelce, kolektivu odlehčovací služby a dalším zaměstnancům
Městského ústavu sociálních služeb, kteří se o naši maminku v současné době starají.
V celém zařízení jsme nenarazili na neochotného člověka. Je vidět, že i když se to v dnešní
době nezdá, ochota a vstřícnost ještě žijí.
		
				
Za celou rodinu Vlasta Krejsová, dcera
Rádi bychom poděkovali všem zaměstnancům Městského ústavu sociálních služeb v Jirkově,
především personálu Domova pro osoby se zdravotním postižením. Naše maminka Jaroslava
Čermáková zde strávila poslední léta svého života a dožila se tu 93 let. Po celou dobu jsme se
setkávali s profesionální péčí a citlivým přístupem, za což si personál zaslouží velké díky.		
									
Rodina

Již několik let je naším domovem Městský ústav sociálních služeb v Jirkově a my se nyní
rozhodly toutou cestou poděkovat naší paní ředitelce a všem zaměstnancům, kteří se nám
snaží náš čas zpříjemnit. Jen od počátku tohoto roku jsme se pobavily na masopustní zábavě, úžasném vystoupení Pavlínky Filipovské nebo koncertě dobové muziky. Veselé vystoupení
slečny Lounové a krásný zájezd do kláštereckého zámku je pro nás všechny také zpestřením a
zábavou, o níž víme, že není samozřejmostí.
Děkujeme tedy moc za to, že se o nás krásně starají. A děkujeme také panu starostovi s paní
místostarostkou, že se na nás nikdy nezapomenou přijít podívat a pozdravit nás.
			
Vděčné obyvatelky našeho domova (připojeno sedm podpisů)

1000 aut v SEVERNÍCH ČECHÁCH
Kč
LETNÍ AŽ
SLEVY

90 000

Fotografie vozů jsou pouze ilustrativní. Akce „Slevy až 90 000 Kč“ se vztahuje na zlevněná vozidla uvedená na webové stránce www.aaaauto.cz/sleva nebo ji mohou využít všichni zákazníci, kteří si
zakoupí vozidlo v hodnotě vyšší než 50 000 Kč s rokem výroby od roku 2001 a současně využijí možnosti financování prostřednictvím vybraných produktů našich partnerů. Akce platí do odvolání.

CHOMUTOV
Pražská 4723
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Servis, inzerce, křížovka
INZERCE

► Hledám svoji bývalou spolužačku, bývalou absolventku Odborné
školy Cestovního ruchu a lázeňství v Karlových Varech 1963 - 1965.
Dana FRYČKOVÁ, rozená Vítková nebo Vítů, narozená 1946 v Chomutově. Moje jméno bylo Lenka DVOŘÁKOVÁ.
Kontakt: levine.alena@googlemail.com.
► Hledám kolegyni do nového studia v centru Jirkova - OSVČ - masérka, kosmetička, pedikérka, kadeřnice, výživový poradce apod. Volná
jedna místnost. Kontakt: masazejirkov@seznam.cz
► Hledám kadeřnici do zavedeného kadeřnictví Afrodita v Jirkově.
Možno i brigádně. Kontakt: Eva Benháková, 725 846 184

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

6/2018

Harmonogram rozmístění velkoobjemových kontejnerů
22. - 24. 6.: Březenec, Za Pilou, Nerudova, Křižíkova
27. - 29. 7.: Červený Hrádek, Budovatelů, K. Marxe, Kludského
24. - 26. 8.: Školní, Zahradní, Březový Vrch, Na Stráni

POHŘEBNÍ SLUŽBA
sjednávací kancelář

hřbitov Jirkov

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

Zahájení sezóny: tradiční akci přálo počasí, ale netěšila se velké návštěvě

Při odpoledních soutěžích povzbuzoval děti klaun dýdžeje Milana. Na
snímku právě fandí holkám při přetahování s kluky.
Strupčice - Slavnostní zahájení
letní sezóny sportovního areálu
je z podstatné míry závislé na
počasí. To ovlivňuje návštěvnost.
V sobotu 26. května, na kterou
akce připadla letos, bylo počasí
přímo letní. A přece...
„Počasí nám vyšlo perfektně,
program byl myslím stejně jako
v minulých letech pestrý, ale poněkud nás zaskočil malý zájem,“
posteskl si starosta Strupčic Luděk Pěnkava. „Nevíme, čím si
to vysvětlit, ale přišly ani ne dvě

stovky lidí - nízká účast po všech
těch přípravách prostě zamrzí.“
Ti, kteří dorazili, si odpoledne
i večer jaksepatří užili. Ať už šlo
o drobotinu, o jejíž zábavu se programem plným soutěží postaral
DJ Milan se svým klaunem, nebo
o dospělé. Na ty čekala mimo jiné
soutěž o celoroční vstup do bazénu. Hudbu k tanci pouštěl DJ Lukáš Budai, který byl zároveň moderátorem večera, tu živou dodal
Beatles Revival. „Byli dokonalí,
jako kdybychom se ocitli o pade-

BOLEBOŘ

Na horách zase rejdily čarodějnice
velké i malé čarodějnice. Ty malé
musely plnit úkoly jako podlézání
tyčí, chůze po lanech, výstup na
špičatou věž a podobně. Pak přišla řada na tu největší, slámovou,
kterou čekala ohnivá hranice.
„Pak už jen voněly buřty a ovar,
všem moc chutnalo,“ dodala za
organizátory Alena Hrudková
ze sportovně-kulturní komise při
obecním úřadu.
(lm)

Pořádnou čarodějnici neodradí
od účasti na sletu ani bolavá noha.
Boleboř - Tradiční akce na přelomu dubna a května v Boleboři nechyběla ani letos. Stavění májky
spojené s pálením čarodějnic přilákalo opět desítky dětí i dospělých.
Příchozí děvčata zdobila věnec
a špičku májky, mužům následně
dala zabrat její stavba, ale nakonec to zvládli. Poté ´přiletěly´
16

Na svých turbokošťatech přiletěly i ty starší, pardon, zkušenější
čarodějnice. Foto 2x A. Hrudková

Reprezentant ČR, deblkanoista Jonáš Kašpar symbolicky odemyká
sportovní areál za asistence strupčických dětí. Foto 3x Věra Stehlíková
sát let zpátky,“ okomentoval jejich
výkon starosta Pěnkava.

John a Paul to rozjeli ve Strupčicích. V pozadí Ringo.

Vrcholem bylo symbolické odemknutí bazénu. Toho se ujal host olympionik, vodní slalomář Jonáš
Kašpar za vydatné pomoci dětí.
A vůbec nevadilo, že tentokrát
bylo opravdu symbolické, vzhledem k počasí totiž děti bazén poprvé ´odemkly ´už v poledne.
Zdařilé odpoledne a večer
zakončil slavnostní ohňostroj.
Strupčický bazén tak jako jedno
z prvních koupališť v regionu už
čeká na své návštěvníky.
(lm)
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SUŠANY

Při pouti na počest svatého Marka vztyčili sto padesát let starý pomník

Strupčice/Sušany - O aktivity
různého druhu se v malé obci
Sušany stará Spolek svatého
Marka, který se jmenuje podle
světce, jemuž je zasvěcen místní
kostel. Mezi zmíněnými aktivitami
patří v očích členů spolku zřejmě
k nejvýznamnějším ta, která je

Mši celebroval litoměřický biskup Jan Baxant (uprostřed), koncelebrovali jirkovský administrátor
Miroslav Dvouletý (po jeho pravici), chomutovský děkan Alois Heger a Pavel Jančík (vlevo).

zasvěcena jejich patronovi, pouť
k uctění svatého Marka. Ta se letos konala tři dny po jeho svátku,
v sobotu 28. dubna.
Mše svatá začala průvodem
okolo kostela s požehnáním
zdejšího hřbitova a pomníku, připomínajícího bývalé obyvatele
vsi. Vzácným hostem byl Pavel
Jančík, který jako duchovní v Sušanech působil ve 2. polovině 70.
let minulého století. Zpěvem doprovázela Schola sv. Marka pod
vedením Radima Vondráčka.
Po mši se všichni odebrali k ´novému´ pomníku. Ten v roce 1864
nechala postavit rodina Linhartů, která v Sušanech dlouhá léta
žila, ale po válce byla odsunuta
do Německa. Pomník v podobě
kříže stával na cestě do Malého
Března. Po letech byl povalený
a v příkopu u cesty zarůstal plevelem a pomalu upadal v zapomnění. Obecní úřad ve Strupčicích ho
nechal opravit a znovu nainstalovat u rybníčka v Sušanech.
Poté následoval kulturní program, který zahájily zpěvem děti
ze strupčické školy, pod vedením

Na pomníku je německý nápis Na počest Boží, Wenzl a Rosina Linhart.
Symbolickou kytičku k němu klade František Hutr. Foto 2x Miroslav Rokoš
pana učitele Pavla Stránského. Děti přišly ze Strupčic pěšky
v rámci akce Šlápota. Na závěr se
kytary ujal Pavel Jančík.
„Svatý Marek nám letos dopřál
velmi pěkné počasí, takže si poutníci vychutnávali atmosféru na
návsi, ochutnali pouťové koláčky
nebo si mohli v klidu posedět a ob-

čerstvit se opečeným špekáčkem
ve stanech, které nám, jako každý rok, poskytl strupčický obecní úřad,“ uvedla za organizátory
Daniela Stašková ze Spolku sv.
Marka a závěrem připojila poděkování všem, kteří přispěli ke zdaru akce, ať už svou pomocí nebo
jen účastí.
(ds/lm)

BOLEBOŘ

Bolebořská čudla: kolik centimetrů ryb chytíš za 90 minut?

Skupinové foto vítězů obou kategorií, vzadu dospělí - zleva celkový
vítěz Miroslav Vaněk, R. Gärber (třetí) a druhý Josef Kemr, v popředí s diplomy Anička Klímová (3. místo), v klobouku vítěz Vítek Křelina
a Ondra Bilák (2. místo).
Foto 2x Alena Hrudková
Boleboř - V sobotu 19. května odpoledne se konala, v této
horské obci už tradiční, soutěž
v chytání ryb nazvaná Bolebořská
čudla. Zúčastnilo se jí 23 rybářů,
jedenáct dětí a dvanáct dospělých.

Kolem rybníka se tak po roce
zase usadili rybáři. Chytalo se na
čas, soutěžilo se o úlovek v limitu
90 minut. U rybníka se pochopitelně nesešli jen soutěžící, ale
i jejich blízcí a další diváci, aby
podpořili své favority.

Soutěž začala přesně ve tři
hodiny a přestože bylo krásné
slunné počasí, které prý rybolovu
příliš nesvědčí, ryby se začaly zakusovat do návnad téměř vzápětí.
Pořadatelé skoro nestačili měřit
délky a zapisovat do výsledkové
listiny. Míry ryb se sčítaly.
„Během té půldruhé hodiny se
všichni rybáři posilňovali občerstvením,“ uvedla za organizátory Alena Hrudková. „Měla to být
prevence proti špatné náladě
v případě neúpěchu, ale uchýlili
se k ní všichni, včetně těch, kterým se dařilo, takže bylo všeobecné veselo.“
Hlavní cenu a také největší úlovek získal Miroslav Vaněk, jím
chycený kapr měřil úctyhodných
50 centimetrů. Nejúspěšnější byli
odměněni nejen diplomy, ale i věcnými dary. Ty byly opravdu k věci
- šlo o kabely, navijáky a jiné hodnotné rybářské potřeby - a udělaly radost jak malým, tak velkým.
„Ještě jednou dodatečně gratuluji

vítězům a věřím, že za rok se sejdeme v zase o něco vyšším počtu,“ dodala k Bolebořské čudle
A. Hrudková.
(ah/lm)

Příprava pro příští ročníky Bolebořské čudly - než dosáhnou
´rybářské míry´, trénují budoucí
rybáři zatím na suchu.
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Systematická práce s mládeží přináší první ovoce
Volejbalový klub Jirkov uzavřel
sezónu 2017/2018, a přestože se
jeho družstvům nedařilo úplně ve
všech kategoriích, hlavním pocitem je spokojenost. A jak vyplývá
ze slov předsedy klubu Zdeňka
Hlinovského, především optimistické očekávání dalších let.

lejbale vybojovaly první dvě místa,
ve čtyřkovém druhou, třetí, sedmou a osmou pozici v konkurenci
dvaceti čtyř týmů a ve trojkovém
druhou, třetí, pátou a sedmnáctou
(22 týmů). Trenéři: Milan Ledvina,
Miroslav Arnaud, Dáša Blahutová
a Jana Šlajová.

Senioři
Hlinovský začal bilanci sezóny
od A týmu mužů a skončil u těch
nejmenších. „Muži hrají druhou
ligu, to je třetí nejvyšší soutěž
u nás, a udrželi sedmé místo. To
je sice super výsledek, ale bude
velmi těžké ho obhájit. Tento tým
totiž čeká zásadní generační obměna. Končí Zdeněk Špernoga,
Vilda Hubka a David Pirich. Tyto
hráče nahradit bude velký problém, ale jednou to muselo přijít.
Tým bude doplněn juniory (Ondřej
Šindelář, Petr Kašpárek, Ondřej
Dohnal a Jan Záruba) a budeme
tedy považovat za úspěch, když
se podaří druhou ligu udržet.“
Tato soutěž je podle Hlinovského
velmi vyrovnaná a chybějící zkušenost mladých hráčů bude citelný hendikep.
Ostatní družstva dospělých,
muži B, C a ženy nyní dohrávají
okresní přebory od dubna až do
června.

Ojedinělý úspěch v rámci ČR
Nad celkovými výsledky se
předseda VK Jirkov netají spokojeností a snad i hrdostí.
„V obou kategoriích mladšího žactva (chlapci i dívky) jsme dokázali
postoupit do celostátních finále.
Mladší žáci skončili jako patnáctí
nejlepší v celé republice, mladší
žákyně ještě o příčku výš.Troufnu
si tvrdit, že takový úspěch v této
kategorii je v rámci celé republiky
ojedinělý (pouze Dukla Liberec
a Znojmo),“ míní spokojeně a závěrem dodává i vysvětlení, které
zní velmi nadějně.
„Před šesti lety jsme začali se
všemi jirkovskými školami spolupracovat na projektu Jirkovská volejbalová akademie. S volejbalem
se seznámily stovky jirkovských
dětí a z této široké základny se
pochopitelně vždycky vyloupne
pár šikovných kluků i holek. Řekl
bych, že šestiletá soustavná práce s těmi prcky přináší první ovoce. Jsem přesvědčen, že čas těch
malých v dalších věkových kategoriích ještě přijde.“
(lm)

Junioři
Junioři, hrající 1. ligu, v ní skončili na šestém místě, trenérem
byl Luboš Smrčina. To je sice
úspěch, ale… „Příští rok tým v této kategorii nepostavíme, kluci

Snímek z utkání 2. ligy mužů. Odleva Ondřej Weber (9), Jan Hangan
(8), smečující Tomáš Opat (14), Vilda Hubka (16), Jan Hlinovský (10)
a Václav Stibůrek (2), na lavičce zleva David Pirich, Zdeněk Špernoga,
Daniel Kaiser a Jiří Hamerský.
Foto Archiv VK Jirkov - Ervěnice
nám odcházejí na vysoké školy,
ostatní chceme postupně začlenit
do seniorského áčka,“ vysvětluje
Z. Hlinovský.
Juniorky suverénně vyhrály krajský přebor, v následné kvalifikaci o postup do 1. ligy bohužel
neuspěly. Trenéry družstva byli
Rudolf Novák a Zdeněk Hlinovský.
Kadetky
Kadetky skončily pod vedením
Luboše Smrčiny v kraji sedmé,
podle šéfa jirkovských volejbalistů v této kategorii šlo především
o to, aby se ´obouchaly mladé
holky.´
Nadějný Pohár nadějí
Čím níže podle věkové hranice
Hlinovský postupuje, tím se tváří
spokojeněji. „Starší žáci skončili

v krajském přeboru druzí a vzhledem k tomu, že oproti svým soupeřům jsou hodně mladí, považuji
toto družstvo za velký příslib do
budoucna,“ naznačuje blýskání
na časy. Starší žákyně skončily
v téže soutěži sedmé.
V Poháru nadějí, který proběhl
v rámci Ústeckého kraje pro starší a mladší žákyně, obsadil Jirkov
první a třetí místo. Vítězství vybojovali i mladší žáci ve čtyřkovém
volejbale (číslovka označuje počet hráčů v družstvu), béčko bylo
čtvrté, ve trojkovém to byla pátá
a osmá příčka. Trenéři: Luboš
Smrčina, Jaroslav Handl a Eva
Tenglerová.
Mladší žákyně v šestkovém vo-

Volejbalový klub Jirkov: členská základna (k 31. 12. 2017)
6 - 10 let - 213
11 - 16 let - 248
17 - 18 let - 19
dospělí - 31
celkem 511 členů

ATLETIKA

Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Na Chomutovsku se uskutečnila
dvě sportovní střetnutí pod značkou OVOV (viz rámeček). Nejprve to bylo 25. dubna v areálu ZŠ
Krušnohorská okresní finále, 11.
května pak finále krajské, které
hostil atletický areál v Chomutově.
V okresním kole se prosadily
hned dvě jirkovské školy. Mezi
šestnáct týmů krajských finalistů
se probojovaly ZŠ Studentská
a ZŠ Krušnohorská. Na krajské
úrovni už byla konkurence pocho18

ká ZŠ v Ladově ulici. Krušnohorská obsadila páté místo, Studentská desáté.
Jirkov se ovšem může pyšnit
ještě individuálním úspěchem.
Adam Novotný ze Studentské se

Adam Novotný s diplomem.
pitelně poněkud ostřejší. Vítězství
si z Chomutova odnesla litoměřic-

stal nejúspěšnějším ve své věkové kategorii (ročník 2007), navíc
svými výkony předčil zhruba čtyři
desítky (ze šedesáti startujících)
chlapců o rok, o dva či dokonce
o tři roky starších.
(lm)

OVOV - Odznak všestrannosti olympijských vítězů
Soutěž celostátního rozsahu, jejíž vznik iniciovali dva zlatí desetibojaři, Robert Změlík a Roman Šebrle za účelem propagace atletiky u školní mládeže. Na okresních, krajských a republikových střetnutích soutěží osmičlenná družstva (4 děvčata, 4 chlapci) v různých disciplínách
(běh na 60 a 1 000m, shyby, lehy-sedy, skok do dálky a hod míčkem).
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FOTBAL

Pohár starosty Jirkova získali domácí borci

Nejkrásnější chvíle fotbalistů všech generací - vítězství. Foto J. Dušek
V úterý 8. května proběhl na hřišti v Žižkově ulici fotbalový turnaj
mladších přípravek O pohár starosty města Jirkova. Zúčastnilo se
ho 10 týmů, z toho dva z pořádajícího SK Ervěnice - Jirkov.
Organizačně náročnou akci doprovázelo horké, téměř letní po-

časí, jemuž muselo čelit nejen na
140 hráčů a hráček, ale i desítky
Partneři a sponzoři turnaje:
ČEZ a.s., EUROVIA,
KV Elektro, EATON,
Krušnohorské uzeniny,
obec Boleboř, město Jirkov

členů realizačních týmů a také
stovky neúnavně fandících rodičů. Pořadatelé odhadují celkovou
účast na 500 lidí.
Tým SK Ervěnice Jirkov B pod
vedením Lukáše Vostrého skončil
sedmý, i když chybělo málo, aby
byl mezi nejlepší čtyřkou. Heroický výkon předvedl Jakub Babka,
nejlepší střelec týmu (14 branek),
který byl oceněn jako nejužitečnější hráč turnaje.
Tým SK Ervěnice Jirkov A vedený Michalem Rusníkem prošel
turnajem bez zaváhání a zaslouženě zvítězil. Nejlepším střelcem ´áčka´ i celého turnaje se stal
Michal Rusník junior (17 gólů). Vynikající výkon v brance předvedl
Daniel Eližér, který zaslouženě
přebral ocenění pro nejlepšího
brankáře turnaje. Individuálního
ocenění se dočkal i Jaroslav Faigl
(člen All stars týmu).
(lv/lm)

Minivolejbal:
na ´bedně´
Krušnohorská

V pátek 11. května proběhl na
kurtech VK Jirkov srovnávací turnaj v minivolejbale pro žáky prvních a druhých tříd jirkovských
škol. Zúčastnilo se ho 36 družstev.
Stupně vítězů: Michal Černý, Jan
Crdlík (1. místo), Lucie Dvořáková, Vít Stecker (2. místo), Lukáš
Budský, Adam Tali (3. místo),
všichni ZŠ Krušnohorská.

Šampióni Michal (vlevo) a Honza.

CYKLOTURISTIKA

Zahájení cyklistické sezóny: 70 kilometrů po horách i podél Ohře
Poslední dubnovou sobotu byla
na náměstí před radnicí již popáté zahájena jirkovská cyklistická
sezóna. Oficialit se ujal starosta
Radek Štejnar, který přítomným
cyklistům popřál pěkný výlet a do
nadcházející sezóny mnoho ujetých kilometrů.
Cyklisté se poté přesunuli na
autobusové nádraží, odkud je
cyklobus přepravil před hraniční přechod Hora sv. Šebestiána.
Tam už na ně čekali jejich odvážnější kolegové, kteří sem dorazili
po vlastní ose.
Pak už celý menší peloton, čítající 33 jezdců, společně vyrazil
k vodní nádrži Přísečnice, kam
dojel po menším defektu jedno-

Část cykloturistické výpravy v první náročnější etapě cesty - při zdolávání jednoho z táhlých horských stoupání.
Foto Martin Vršan

5. ročník závodu Jirkovský Plaváček

Plavecká škola Regena zve na závod
dětí předškolního věku.
Datum: pátek 15. června od 16 hodin
Místo konání: bazén ZŠ Studentská
Startovné: 80 Kč
			
Závodí se na trati 17 metrů, konečné
pořadí se určí podle dosažených časů. Plave se libovolným způsobem, bez nadlehčovacích pomůcek, v doprovodu instruktora plavání.
Nebude chybět doprovodný program a dáreček pro každého účastníka závodu.
Info: 606 832 265, info@plavani-regena.cz

ho bicyklu. Následoval přejezd na
Měděnec a poté nejnebezpečnější úsek cesty, sjezd po modré turistické značce do Perštejna. Tato
část přinesla mnoho pádů, jež se
naštěstí obešly bez zranění.
Po delší přestávce v Perštejně,
způsobené hledáním mobilního
telefonu jedné roztržité cyklistky
a ukončené jeho nálezem v helmě, skupina pokračovala v jízdě
podél Ohře do Klášterce, Kadaně,
po nové cyklostezce z Prunéřova
do Chomutova a pak domů.
„Ujeli jsme sedmdesát kilometrů,
počasí nám tentokrát parádně vyšlo, takže to byla vydařená akce,“
dodal po jejím skončení jeden z organizátorů Martin Vršan. (mv/lm)

Domácí mistrovská utkání
klubu SK Ervěnice - Jirkov

datum kategorie

název družstva hostí

čas

9. 6.
16. 6.

hřiště Žižkova
I. B třída muži C
I. A třída muži B

Březenecká		13:30
Dobroměřice
17:00

9. 6.
9. 6.

hřiště Mostecká
KP st. dorost
KP ml. dorost

Neštěmice
Neštěmice

10:15
12:30

19
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Kulturní servis

Kino
telefon: 474 680 337

sobota 9. 6.
15:00 Pat a Mat znovu v akci animovaný
17:00 Solo: Star Wars Story scifi
20:00 Deadpool 2 scifi
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sobota 16. 6.
15:00 Příšerky z vesmíru animovaný
17:00 Deadpool 2 scifi
20:00 Solo: Star Wars Story scifi
neděle 17. 6.
15:00 Příšerky z vesmíru animovaný
17:00 Escobar životopisný, krimi, drama

neděle 10. 6.
15:00 Pat a Mat znovu v akci animovaný
17:30 Jak napálit banku komedie, krimi

středa 20. 6.
17:00 Příšerky z vesmíru animovaný
20:00 Máš ji! komedie

středa 13. 6.
17:00 Pat a Mat znovu v akci animovaný
20:00 Než přišla bouře drama, romantický

čtvrtek 21. 6.
17:30 Máš ji! komedie
20:00 Escobar životopisný, krimi, drama

čtvrtek 14. 6.
17:30 Debbie a její parťačky krimi,
komedie
20:00 Neznámý voják komedie

pátek 22. 6.
17:00 Jurský svět: Zánik říše scifi
20:00 Solo: Star Wars Story scifi

pátek 15. 6.
17:00 Avengers: Infinity Wars akční, scifi
20:00 Escobar životopisný, krimi, drama

sobota 23. 6.
15:00 Pat a Mat znovu v akci animovaný
17:00 Escobar životopisný, krimi, drama
20:00 Jurský svět: Zánik říše scifi

náměstí Dr. E. Beneše

telefon: 474 654 265

neděle 24. 6. od 10 hodin
Cesta proti bolesti - 4. ročník
Zahájení dalšího ročníku charitativní akce.

neděle 24. 6.
15:00 Neuvěřitelný příběh o Obrovské
hrušce animovaný
17:30 Debbie a její parťačky krimi,
komedie

Městská knihovna

telefon: 474 654 007

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.
sobota 16. 6. 20 hodin
Benátská noc
zámecký ostrůvek
Taneční zábava při svitu lampionů.
Hraje kapela Retrosexuals. Vstup volný.
pátek 29. 6. 16 hodin
Bluesový večer
Vystoupí Bužma (CZ)
Norbi Kovács (CZ)
Petra Börnerová trio a F. Frešo (CZ/SK)
Tom Shaka (USA)
Vstupné 100 Kč v předpodeji (I-centrum),
150 Kč na místě.
pondělí - pátek 8:00 - 17:30 hodin
Miniškolka
Možnost docházení dětí denně nebo
dle potřeby jen určité dny v týdnu.

Lezecká aréna

telefon: 474 345 540

pátek
29. 6.8:00 - 17:30 hodin
pondělí
- pátek
Akce vysvědčení
Miniškolka
Připravené
slevydětí
nadenně
vstupném
Možnost
docházení
neboza dobré známky
dle potřeby jen určité dny v týdnu.

18. - 22. 6.
Města čtou
u kostela sv. Jiljí
Čítárna pod širým nebem (otevřena vždy od 10
hodin) s podvečerními programy.
18. 6.
19. 6.
20. 6.
21. 6.
22. 6.

Významní návštěvníci Jirkova a Červe
ného Hrádku (Michal Bečvář)
Autorské čtení a beseda s jirkovskou
autorkou Nikolou Beljajevovou.
Rok 1918 v Jirkově (Pavel Simet)
Hudební podvečer (Blues Up 7)
Divadelní představení pro děti (divadlo
VeTři)

středa 27. 6.
17:00 Pat a Mat znovu v akci animovaný
20:00 Jsem božská komedie
čtvrtek 28. 6.
17:00 Jurský svět: Zánik říše scifi
20:00 Máš ji! komedie
pátek 29. 6.
11:00 Pračlověk animovaný
13:00 Sherlock Koumes animovaný
oba filmy: za samé 1 na vysvědčení zdarma!
17:00 Jurský svět: Zánik říše scifi
20:00 Escobar životopisný, krimi, drama
sobota 30. 6.
15:00 Příšerky z vesmíru animovaný
17:00 Avengers: Infinity Wars akční, scifi
20:00 Jurský svět: Zánik říše scifi
neděle 1. 7.
15:00 Neuvěřitelný příběh o Obrovské
hrušce animovaný
17:30 Jurský svět: Zánik říše scifi

Galerie Jirkov
telefon: 724 685 288

každou středu od 18 hodin
Relaxační cvičení s Helenou Kukrálovou
Pátek 1. 6. 15:30
Vernisáž výstavy Česká rodina.
výstava celoročních prací dětí z chomutovské MŠ Abeceda. Výstrava potrvá do 30. 6.
Neděle 24. 6. 13 - 17 hodin
Slunovrat - svátek řemesel
Řemeslný jarmark s možností ledacos
si vyrobit i koupit. Vstup volný.
Zahrada penzionu Bremen.
Stálá expozice vybraných děl akademického malíře Jana Plívy
Otevírací doba:
Úterý 10:00 - 12:30
Středa, čtvrtek, pátek 16:00 - 17:30
Sobota 14:00 - 17:30

Základní umělecká škola

telefon: 474 654 077

pondělí 11. 6. 16 hodin
Cesta do země zaslíbené
výstava - celoroční projekt výtvarného oboru, Synagoga Jirkov
14. 6. 2018 17:30
Výstava absolventů výtvarného oboru
Galerie dětí ZUŠ
14. 6. 2018 18 hodin
Koncert absolventů u příležitosti Svátku hudby a Evropského dne hudby
Sál ZUŠ
21. 6. 2018 18 hodin
Závěrečný koncert žáků
Sál ZUŠ

