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Realitní kancelář přišla na poslední
chvíli s požadavkem o milion vyšším,
než byl ten původní. Zastupitelům se
takový postup nelíbí

Rozhovor s jirkovským
historikem Michalem
Bečvářem o speciálním
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náhrobku Kryštofa
z Karlovic v kostele
sv. Jiljí

č er ven ec 20 18

Koupi kuž elny m ěs t o
p r o za tím odlož ilo

Město počítá
s revitalizací
Nových Ervěn i c
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Nejbližší veřejné zasedání městského zastupitelstva se koná
12. září od 13 hodin v zasedací místnosti radnice.

NESTĚŽUJTE SI OKOLO, NAPIŠTE TO PŘÍMO NÁM!

Dotaz: Dobrý den, mohu znát důvod, proč se opravuje levý
a pravý břeh v ulici 5. května? A když už se opravuje, proč se neudělá rovnou i zábradlí na okraji? Pracovníci říkají, že se zábradlim
se vůbec v projektu nepočítá.
Markéta Buchtová, odbor majetku města a útvar investic.:
Opravu levého břehu a pravého břehu nábřežních zdí realizuje Povodí Ohře, s. p. Předmětem těchto prací je provedení přespárování
stávajících opěrných zdí a výstavba nových zdí v místech výrazněji
degradovaných zdí stávajících v daném rozsahu. Zábradlí opravdu
není součástí této akce. Stávající zábradlí na okraji mostu je jeho
součástí a je pravidelně kontrolováno odbornou osobou při kontrolách mostních objektů.
Dotaz: Dobrý den, již delší dobu se mi nelíbí, že osobní a nákladová auta jezdí kolem 4. ZŠ v Jirkově a i chodníkem, který vede
z kopce směrem na zastávky autobusů a trolejbusů Vinařická I,
Horník. Auta tím ohrožují chodce a hlavně malé děti.
Martin Řehůřek, ředitel MěPo: V uvedeném místě je umístěna
dopravní značka zákaz vjezdu a na druhé straně vyústění chodníku
je zabudována zábrana. V současné době se řeší úprava dopravního značení v celé oblasti sídlišť nad přivaděčem tak, aby byly
všechny příjezdové komunikace do uvedených prostor řešeny jednotným způsobem. Strážníci MěPo jsou do míst určováni téměř
každý den, a to hlavně v době začátku a konce školního vyučování.
Zjištěné přestupky řeší zákonnými prostředky.

Jirkovské noviny

Zamyslet se a rozhodnout
Dotáhli jsme do
konce jednu z nejzásadnějších transakcí
posledních
let. Mnozí nás od
toho
odrazovali, jiní přišli rovnou
s kritikou. Jenže na
konci je výsledek, na
který můžeme být opravdu hrdí.
Ano, mám na mysli odkoupení a
následný prodej bývalé Preciosy.
Když zmiňuji transakci, nemyslím tím peníze. Město netratilo,
finanční zisk je ale zanedbatelný.
Jenže o ten tady ani nešlo. Jistota, kontrola, klid. To je to, co jsme
získali za všechnu tu práci, energii

a odvahu. A jak správně poznamenal kolega zastupitel Vaclík,
nepotřebovali jsme k
tomu žádné dotace.
Stačilo "zamyslet se
a
správně rozhodnout".
Je možná politicky
vděčnější, když se podaří nějaký
průšvih uhasit. Jenže správná politika je také o tom jim předcházet.
Nikdo neví, jaký osud by čekal
areál i město, kdybychom se před
rokem rozhodli jinak. Naštěstí
jsme scénář tohoto příběhu mohli
napsat sami. S dobrým koncem.
Radek Štejnar, starosta

WWW.JIRKOV.CZ

Sport, kultura, odstávky: Na webu
města jsme spustili kalendář akcí

Váháte kam s rodinou v sobotu
odpoledne? Chcete vyrazit fandit
svému klubu? Nebo vás zajímá,
jak dlouho potrvá uzavírka silnice
u vašeho domu? Všechno teď najdete v novém webovém kalendáři,
který město na svých stránkách
spustilo 25. června.
Inspirací byl podobný kalendář,
který má na stránkách společnost Kultura a sport v sousedním
Chomutově. „Cítili jsme, že Jirkovanům podobný ucelený a přehledný kalendář chybí,“ dodává
vedoucí odboru vnitřní správy
a vztahů k veřejnosti Jitka Řeháková.
Jirkovský kalendář jde ale ještě
o krok dál a poskytuje více informací. Lidé v něm najdou nejen
kulturní a sportovní akce, které se
ve městě konají, ale také praktické
informace technického rázu - od
uzavírek přes harmonogram při-

stavování kontejnerů až po upozornění na výkopy či stavební práce. V tom je jedinečný.
Koho zajímá jen určitý typ informací, může si kalendář jednoduše
nastavit jen jako ´kulturní´ nebo naopak ´technický´.
Zajímavá možnost je přidat
vlastní akci, pokud nějakou pro
veřejnost pořádáte. Stačí vyplnit
a odeslat jednoduchý formulář,
který poté pověřený pracovník
městského úřadu před zveřejněním potvrdí.
Kalendář najdete na webové adrese kalendar.jirkov.cz nebo se
k němu dostanete přes ikonu v levém horním rohu na webu města.

Měsíčník pro obyvatele Jirkovska
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Moderní technologie v kostele:
Unikátní náhrobek bude mít kopii
Odborníci použili speciální skenování, díky kterému dají dohromady trojrozměrný model pro její výrobu
Oblastní muzeum v Chomutově
se společně s městem Jirkov pustilo do velezajímavého projektu.
Pořídí kopii unikátního náhrobku
Kryštofa z Karlovic, který se nachází v kapli jirkovského kostela
sv. Jiljí. A to pomocí moderních
technologií.
Odborníci z firmy 3Dees se souhlasem památkářů i církve povrch
náhrobku ze všech stran naskenovali a ze získaných dat vytvořili
v počítači jeho věrnu předlohu.
Z ní pak velký modelovací přístroj
pracující na principu 3D tiskáren
vytvoří pevný pískový model kopii náhrobku. „Vystavena bude
nejprve v chomutovském muzeu
na výstavě, kterou chystáme
právě o Kryštofu z Karlovic. Poté
ho nastálo předáme na Červený
Hrádek jako trvalou součást interiéru,“ dodává pracovník muzea,
autor výstavy a jirkovský historik
Michal Bečvář.
Podle památkářů je renesanční náhrobek v podobě klečícího
rytíře jedinečný nejen osobností známého humanisty, ale také
svým provedením. „Kamenická
práce co do detailů výrazně převyšuje běžnou úroveň podobných
památek v regionu,“ potvrzuje
Vít Honys z Národního památkového ústavu. Navíc jsou na
povrchu náhrobku zachované

Kryštof z Karlovic a Jirkov

František Hůla z firmy 3Dees skenuje náhrobek Kryštofa z Karlovic. Nasnímaná data jdou přímo do počítače. 		
Foto Josef Dušek
pozůstatky barevné výzdoby
a zlacení. To byl mimochodem
důvod, proč památkáři nepovolili
původně zamýšlený otisk pro odlití kopie.
(jd)

Více informací o projektu, který
finančně podpořilo město Jirkov,
přinášíme v rozhovoru s Michalem
Bečvářem na straně 7.

Kryštof z Karlovic (1507–
1578) byl takřka po celý život
aktivním diplomatem a je jednou z nejvýznamějších postav
spojených s historií města.
V roce 2005 ho Jirkované dokonce ve zvláštní anketě zvolili za nejvýznamější osobnost
Jirkova před rokem 1945.
V roce 1554 koupil od pánů
z Weitmile panství Červeného
hrádku spolu s Jirkovem a dalšími vesnicemi.
V letech 1557 - 1563 vykonával úřad horního hejtmana
v Jáchymově a hornickou činnost podporoval také v Jirkově, kde po dalších deset let
intenzivně těžili kamenečnou
břidlici. Důlní činnost městečko ekonomicky velmi pozdvihla. Karlovic osobně podporoval jirkovskou městskou školu
a dal také podnět k přiznání
městského znaku Jirkovu.
Saský kurfiřt, císařský rada
a dědičný rytíř Svaté říše římské, humanista a diplomat
Kryštof z Karlovic zemřel ve
své červenohrádecké rezidenci. Záhy byl pohřben v kostele
sv. Jiljí. Tři černé jetelové listy,
erbovní znamení Karloviců,
jsou dodnes v erbu města.

PRECIOSA

Město prodalo areál Preciosy, koupí ho místní firma Rocknet

V opuštěném areálu jirkovské
Preciosy bude brzy zase živo.
Bývalý podnik od města koupila místní stavební společnost
Rocknet, s. r. o., která tu chce mít
zázemí pro své provozy.
O prodeji areálu rozhodli zastupitelé na svém posledním zasedání na konci června. Firma Rocknet
byla jediná, která se přihlásila do
veřejné soutěže. Nabídla však
cenu, jakou si město představovalo - za areál zaplatí bezmála 29
milionů. „Kompletně se nám vrátí
částka, za kterou jsme Preciosu

kupovali, včetně provozních nákladů za dobu, kdy jsme ji vlastnili,“ potvrzuje vedoucí odboru
majetku a útvaru investic Milan
Reiner.
Město opuštěný podnik koupilo loni v dubnu. Chtělo zabránit
tomu, aby se průmyslový areál dostal do rukou spekulantů.

A povedlo se - získala ho úspěšná
místní firma. „Areál bude využitý
nejlépe, jak je možné,“ je přesvědčený starosta Radek Štejnar.
Postup města ocenil i zastupitel
Jan Vaclík. „Myslím, že to byl jeden z nejzásadnějších bodů loňského i letošního programu zastupitelstva. Nepotřebovali jsme
žádné dotace, stačilo se zamyslet
a rozhodnout. Můžeme se bez
nadsázky hrdě bít v prsa, protože
se nám vážně povedla velká věc,“
nechal se slyšet a ocenil také přímo starostu, který jednání vedl.

Rocknet chce do nově koupeného areálu o rozloze 4,5 hektaru
přesunout své sídlo a provozy,
které teď má na několika místech
v okrese. Navíc expanduje a chce
se rozšiřovat, o areál se proto zajímala už před lety. Část ho plánuje pronajmout dalším firmám,
které jsou na Rocknet navázané.
Společnost má sídlo v Červeném Hrádku. Mezi hlavní obory
její činnosti patří vrtné a injektážní
práce v oblasti speciálního zakládání staveb a stabilizace horninového masivu.
(jd)
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Koupi bývalé kuželny zastupitelé odložili.
Nelíbí se jim umělé navyšování ceny
Opuštěná
patrová
budova
v ulici U Stadionu je na prodej.
Objekt, ve kterém dřív fungovala
kuželna, restaurace a ubytovna,
nabízí realitní kancelář také městu. Cenu ale tlačí příliš nahoru.
Původní nabídka od makléře,
s nímž město jedná už od února,
zněla na 2,6 milionu korun. S tou
radní souhlasili a zřejmě by s ní
neměli problém ani zastupitelé.
„Máme signály, že o nemovitost
mají zájem firmy, které by tu chtěly zřídit ubytovnu,“ prozradila místostarostka Dana Jurštaková. Myšlenka takového zařízení poblíž
sídliště je pro město děsivá, proto
o odkupu uvažuje. „Na lokalitu
a především na lidi, kteří tu žijí, by
to mělo špatný dopad,“ obává se
místostarostka.
Jenže makléř těsně před zasedáním zastupitelstva zvedl požadavek o milion korun, tedy na
3,6 milionu. A to zástupce města
popudilo. Někteří postup realitní
kanceláře označili dokonce jako
´vydírání´.
Podle znaleckého posudku je
cena nemovitosti 2,99 milionu.
Jak z diskuze přímo na zasedá-

Objekt bývalé restaurace a kuželny v ulici U Stadionu je již osm let nevyužívaný.
Budova nemá žádné čp., je asi čtyřicet let stará. Navíc je posledních
zhruba osm let nevyužívaná. Obojí se na jejím stavu dost podepsalo.
Střecha je poškozená a dovnitř zatéká.
Budova je částečně podsklepená. Dole se nachází bar s příslušenstvím, v hlavní části je kuchyň, restaurace a kuželna. V patře je pak
recepce a několik pokojů s příslušenstvím.
ní vyplynulo, to je také maximální
částka, o jaké jsou zastupitelé
ochotni jednat. Bod o koupi kuželny proto ze svého jednání prozatím stáhli.

CENA JIRKY

Navrhněte svého kandidáta
na letošní Cenu Jirky
Až do konce srpna můžete navrhovat osobnost, o níž si myslíte,
že si zaslouží Cenu Jirky. Dřevěnou sošku z dílny orasínského
umělce Šporgyho uděluje radnice
již od roku 2007 lidem, kteří se
zasloužili o město a jeho rozvoj.
Byla oceněna již řada osobností,
které se mohou pyšnit vlastnictvím této sošky, a v letošním roce
přibude další oceněný/á. Jestli
znáte člověka výjimečných kvalit,
který má na kontě nějaký mimořádný čin nebo pro naše město
vykonal něco záslužného, vezměte tužku a papír nebo si sedněte
k e-mailu. Návrhy můžete poslat
do konce srpna na adresu: Markéta Houdková, Městský úřad Jirkov - OVSVV, nám. Dr. E. Beneše
4

Pokud by město objekt koupilo,
uvažuje o demolici a výstavbě
parkoviště se zelení pro obyvatele sídliště. „Pro demolici bychom
mohli využít dotačního titulu ob-

Foto Josef Dušek

dobně jako v případě vybydleného
domu v ulici Osvobození,“ dodal
k tomu starosta Radek Štejnar.
Jako riziko vnímají bývalou kuželnu i místní. Potvrdila to mimo
jiné zastupitelka Michaela Jindráčková, která na sídlišti bydlí.
„Kvůli obavám ze spekulantů jsme
našli peníze na Preciosu, neměli
bychom mít problém najít peníze
také na tento objekt. Jinak necháme místní v pasti,“ nechala se slyšet. 			
(jd)

KOMPOSTÉRY

Město lidem rozdalo přes stovku
kompostérů. O další bude žádat

Manželé Raisrovi, poslední držitelé Ceny Jirky.
Foto J. Dušek

Vykládání kompostérů u garáží jirkovské radnice

1, 431 11 Jirkov nebo na e-mail:
m.houdkova@jirkov.cz. Čestnou
cenu předává vedení radnice každoročně na Jirkovské hornické
pouti, letošní ročník nebude výjimkou. V loňském roce převzali
sošku manželé Raisrovi, kteří
dlouhodobě a dobrovolně pracují
na rozvoji turistiky regionu.
(r)

Přesně 106 kompostérů rozdalo město v posledních dnech
Jirkovanům, kteří o ně stihli
v loňském roce včas zažádat ve
zvláštní výzvě radnice. Pro letošní rok jsou žádosti už uzavřené
a protože jich bylo poměrně dost,
město se pokusí požádat o stejnou dotaci znovu.

Foto V. Brzáková

Lidé, kteří mají v Jirkově zahrádku, ať už samostatnou nebo
u rodinného domu, mohli požádat
o kompostér tří různých velikostí. Díky dotaci z Evropské unie
a spolupodílu města ho získají
zdarma. Pokud by i nová žádost
o dotaci vyšla, kompostéry dorazí
příští rok.
(jd)
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REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ

Revitalizace Nových Ervěnic: S velkým
projektem mohou pomoci dotace
Město plánuje využít program na revitalizaci veřejných prostranství a obnovit velkou část staré čtvrti

Značná část jirkovského sídliště
Nové Ervěnice se může dočkat
kompletní revitalizace. Město má
připravený projekt s úpravami
za celkem 108 milionů korun, se
kterým teď bude žádat o státní
dotace.
Státní fond rozvoje bydlení totiž vypsal program na regeneraci
veřejných prostranství na sídlištích, který na plánovanou obnovu
Nových Ervěnic perfektně pasuje. Lze z něj čerpat dlouhodobě
s tím, že roční dotace je vždy maximálně šest milionů korun. Město
by chtělo čerpat tuto sumu pět let
po sobě, daný rok by muselo investovat nejméně stejnou sumu.
Radnice proto velký projekt rozdělilo do několika etap, do kterých
se může pustit samostatně. Na
jednotlivé úseky bude vždy žádat
zvlášť a celý projekt tak naplňovat
postupně.
Vypsání programu ale nebylo
hlavním impulsem pro zamyšlení
nad stavem sídliště. „Na projektu

Nové Ervěnice, druhé nejstarší sídliště v Jirkově, se mohou dočkat velké proměny.
jsme začali pracovat už před čtyřmi lety,“ potvrzuje místostarostka

konstrukce, ale zásadnější revitalizace nikoli. Naopak daleko

Dana Jurštaková. A jak doplňuje
starosta Radek Štejnar, lokalita
si regeneraci nejen zaslouží, ale
především ji potřebuje. „Přestože
je vnímaná jako problémová, my
jsme nad ní hůl nezlomili.“
Pravda je, že jde o druhé nejstarší sídliště v Jirkově. Stavělo
se v 60. letech a od té doby tu
probíhaly spíš dílčí opravy či re-

mladší horní sídliště ji už mají díky
evropským dotacím za sebou.
Jak napovídá i název dotačního
programu, regenerace by se týkala pouze veřejných prostranství.
Tedy nikoli přímo domů, které jsou
většinou v soukromých rukách.
„U vybydlených objektů budeme
ale jednat s majiteli a snažit se
je odkoupit do vlastnictví města

Foto Josef Dušek

a postarat se o ně. Rádi bychom
lokalitu postupně vymanili z označení ´ghetto´,“ doplňuje místostarostka Jurštaková.
Město nyní čeká na vypsání
výzvy a je připravené podat první žádost hned vzápětí. Ve které
lokalitě se začne, závisí také na
postupu plynařů, kteří v současné době ve čtvrti rekonstruují své
rozvody a město s nimi chce svůj
postup sladit.
(jd)

Silnice, chodníky, lampy, stromy... Co vše se chystá?
Jaké změny, úpravy a novinky
čekají obyvatele Nových Ervěnic,
pokud se začně projekt realizovat? Přinášíme základní přehled
vycházející z projektové dokumentace.
Ve všech lokalitách dojde na rekonstrukce silnic a chodníků, především ve vnitroblocích se budou
budovat i nové propojovací chodníky a obslužné cesty. Ve většině
oblastí se počítá také s budováním nových parkovacích míst,
rekonstrukcí veřejného osvětlení
a vysázením zeleně. A to včetně
hlavního průtahu sídlištěm, tedy
Ervěnické ulice.
V ulici Osvobození pak vznikne
dvanáct parkovacích míst podél
jedné strany zrekonstruované silnice a nové chodníky budou částečně odsunuté od domů.
V ulici Boženy Němcové je
nové parkoviště pro šestnáct
automobilů navrženo na zelené
ploše za domem čp. 1052. Při

rekonstrukci se počítá se rovněž
s opravou chodníku podél domů.
V ulici Bedřicha Pacholíka má
zaniknout současné malé parkoviště (36 míst), ale nově by se tu
vybudovalo 62 parkovacích míst.
Většina jako šikmé stání podél
obou stran ulice, zbytek pak na
nově vybudovaném navazujícím
parkovišti. Ulice zůstane jednosměrná, silnice bude po rekonstrukci odsunuta od domů.
Co se týká parkování v Bezručově ulici, u vjezdu z Nerudovy
ulice vznikne malé parkoviště
(9 míst), s dalším parkovištěm
pro 18 automobilů se počítá
u současné točny. Ta projde rovněž
rekonstrukcí. Zbytek nevyhovující
herní plochy za garážemi nahradí
oplocené hřiště s novými prvky.
V Palackého ulici bude vybudována nová autobusová zastávka.
V rámci rekonstrukce ulice
Karla Popelky se počítá se
stavbou nového chodníku podél

Území, které projekt řeší.
komunikace. Kromě stávajících
parkovacích míst vzniknou další
na zpevněné ploše mezi čp. 1025
a 1026 a rovněž ve vnitrobloku
u vjezdu z ulice Ervěnická. Pozůstatky nevyhovujících hřišť v ulici
K. Popelky se vybourají, naopak
dětské hřiště ve vnitrobloku bude
rozšířeno a doplní se o nové herní
prvky.
Obnovou projde také oblast
mezi ulicemi Ervěnická, Dr. Vr-

benského a Karla Čapka. Za
lezeckou arénou vznikne devět
parkovacích míst a také malé dětské hřiště s lavičkami. Silnice do
ulice Dr. Vrbenského se rozšíří
a přibude tu čtrnáct parkovacích
míst. Přímo ve zmíněné ulici bude
sedm nových stání a počítá se
s prodloužením chodníku podél
celé délky silnice.
Asi největší změna čeká oblast mezi ulicemi Karla Čapka
a Osvobození. Celá lokalita se
má změnit na obytnou zónu,
což mimo jiné znamená omezení rychlosti na 20 km/h a nainstalování přejezdných prahů na
krajích zóny. Komunikace v ulici
F. Schmieda a J. K. Tyla budou
při přestavbě odsunuty od domů,
přibude tu devět parkovacích
míst. Ulice K. H. Máchy zůstane
zachována v současné podobě.
V lokalitě bude umístěno celkem
jednadvacet lamp, většina ve vnitroblocích. 		
(jd)
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Město ocenilo šestnáct výjimečných školáků

Dvanáct jirkovských školáků si ocenění převzalo v Rytířském sále na Červeném Hrádku. Předávali jim je starosta Jirkova Radek Štejnar (druhý zleva) a tajemnice MěÚ Viera Avakjanová (vpravo).
Skvělá reprezentace, výjimečné úspěchy, mimořádné činy. To
jsou zásluhy, které ocenilo město
Jirkov u šestnácti kluků a holek
z místních škol. Ocenění Žák roku
si převzali ještě před začátkem
prázdnin.
Mezi oceněnými školáky byli
třeba úspěšní sportovci či muzikantky, výborný matematik nebo
pohotoví zachránci, kteří neváhali
pomoci lidem v nouzi (kompletní
přehled oceněných vpravo). Nominovaly je přímo školy či školské organizace přes své ředitele.
Většina z nich si cenu převzala při
slavnostním ceremoniálu na Červeném Hrádku.
Ocenění pro příkladné žáky se
poprvé rozdávala loni, letos tedy
šlo o druhý ročník. Město podobně a již dlouhodobě oceňuje také
místní pedagogy, a to v rámci Dne
učitele. 			
(jd)

Čtyři žáci na slavnostní odpoledne na Červený Hrádek přijít
nemohli. Eliška Rašková (vlevo)
a Marie Volaříková si svá ocenění
převzaly pár dní předtím v kanceláři starosty, Nicolas a Jennifer
Hoffingerovi naopak až po ceremoniálu v ředitelně své školy.
Foto 2 x Josef Dušek

OCENĚNÍ ŠKOLÁCI

ZŠ Budovatelů: Filip Varga - za skvělou všestrannou reprezentaci školy na krajské úrovni a za jeho vstřícnost a spolehlivost; Štěpán Zálešák, Vít Zeman - za mimořádný čin, kdy svou pohotovostí a samostatností
obětavě pomohl zraněnému člověku
ZŠ Nerudova: Michala Machková - za reprezentaci školy ve sportovních soutěžích - atletice na místní a regionální úrovni, OVOV, přespolním běhu a přehazované, za vzorné chování a vynikající prospěch a za mimoškolní
sportovní aktivity - reprezentaci města, okresu a kraje ve sjezdovém lyžování a hokeji; Marie Volaříková - za
reprezentaci školy a města v matematických soutěžích, mažoretkovém sportu a hře na smyčcové nástroje a za
vynikající prospěch na prvním stupni ZŠ; Martin Koukola - za reprezentaci školy v matematických soutěžích
a vynikající prospěch na prvním stupni ZŠ
ZŠ Krušnohorská: Jennifer Hoffingerová, Nicolas Hoffinger, Miroslav Huml, Adam Huňát, Lukas Samuel Kanalas, Vít Novák - za mimořádné úspěchy a reprezentaci školy a města ve sportovních soutěžích
na republikové úrovni
Základní umělecká škola: Eliška Rašková - za vzornou reprezentaci školy a města na veřejnosti v oblasti hudby a za velké úspěchy v národní soutěži ZUŠ - postup do ústředního kola ve hře na bicí nástroje;
Nicol Matějková - za vzornou reprezentaci školy a města na veřejnosti v oblasti hudby, za velké úspěchy
v národní soutěži ZUŠ - postup do krajského kola ve hře na zobcovou flétnu a 2. místo v ústředním kole ve
hře na saxofon
Městské gymnázium: Nela Bušovská - za mimořádné úspěchy a reprezentaci školy a města v soutěžích
v německém jazyce, vítězství v celostátní soutěži „Česko očima mládeže“, vítězství v mezinárodní soutěži
na téma „Tvá nejoblíbenější část dne“ a za aktivní podíl na přípravě akcí školy během celého studia; Roman
Macák - za mimořádný čin, kdy pohotově přivolal pomoc člověku ohroženému na zdraví a prokázal svou
samostatností a obětavostí, že mu není lhostejný stav lidí v kritické životní situaci

JUBILEUM

Nejstarší Jirkovanka oslavila neuvěřitelných 102 let
„Brát život s humorem, jíst zdravě, nepít alkohol a pracovat.“ Takové odpovědi se vám dostane,
když se zeptáte nejstarší Jirkovanky, jak se dožít sta let. Františka Votavová oslavila v půli června
již 102. narozeniny.
Posledních čtrnáct let žije
v Městském ústavu sociálních
služeb, kam jí přišel popřát zástup
gratulantů v čele se starostou
6

Na snímku gratuluje Františce
Votavové místostarostka Dana
Jurštaková.
Foto M. Šebestová

Radkem Štejnarem a místostarostkou Danou Jurštakovou.
V domově pro seniory má také
spoustu kamadárek, se kterými si
ráda povídá u kávy. Ty jí neřeknou
jinak než ´zlatíčko´ nebo ´Fanynka´, prý je i přes požehnaný věk
stále zásobuje dobrou náladou.
Františka Votavová se narodila
13. června 1916. Dětství prožila
v Libkovicích u Duchcova. Tato

vesnice v roce 1939 zanikla kvůli těžbě uhlí. Se svým manželem
se seznámila v osmnácti letech
a brali se po pětileté známosti dne
8. července 1939 v Praze v období protektorátu.
Po boku manžela prožila skoro
osmdesát let a vychovali spolu
dva syny. Má tři vnoučata, pět
pravnoučat a dokonce i jedno prapravnouče. 		
(r)
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POČÍTAČE A PAMÁTKY

"Nechtěli jsme se vzdát. Proto jsme
povolali moderní technologii"

Rozhovor s Michalem Bečvářem o pořízení kopie jedinečného jirkovského náhrobku Kryštofa z Karlovic
Není úplně obvyklé, aby po
kostele pobíhali lidé s blikajícími
přístroji a notebooky. Jenže právě díky moderním technologiím
bude mít Jirkov jedinečný odkaz
k jednomu ze svých historických
majitelů a také osobnosti, která se
zasloužila o jeho rozvoj. Jak se to
celé seběhlo a co bude na samotném konci této akce? O tom jsme
si povídali s Michalem Bečvářem,
iniciátorem celého projektu.
Kde se vlastně vzal nápad pořídit plastickou kopii náhrobku?
Připravuji v muzeu výstavu
o Kryštofu z Karlovic, a to k příležitosti 510. výročí jeho narození a 440. výročí jeho úmrtí. Je to
významná historická osobnost
a zároveň má velký vztah k regionu. Výrazně se zasloužil o rozvoj Jirkova i Chomutovska. Jeho
náhrobek v jirkovském kostele je
v tomto ohledu jedinečný, navíc je
unikátní i svým provedením. Široko daleko takhle řemeslně detailní práce z renesančního období
k vidění není. Proto nás napadlo, že by jeho trojrozměrná kopie
mohla být na výstavě ústředním
exponátem.
A nebylo by jednodušší použít
sochařský otisk náhrobku?
To byla také naše první představa. Jenže tenhle postup zamítli
památkáři právě kvůli tomu, jak je
náhrobek vzácný. Obávali se, že
by se mohly poškodit zbytky barevného zdobení a pozlacení na
povrchu sochy. Souhlas by prý vydali jen v případě, že by se náhrobek předtím kompletně zrestauroval. Na to ale nemá místní farnost
ani litoměřická diecéze peníze.
A tak přišlo na řadu trojrozměrné skenování?
Ano. Nechtěli jsme se té myšlenky vzdát, tak jsme přemýšleli
nad jinými cestami, jak kopii náhrobku pořídit. A moderní technologie dneska dokáží velké věci.
Bezkontaktní skener okamžitě

Michal Bečvář, jirkovský historik a autor chystané výstavy o Kryštofu z Karlovic.		
Výstava o Kryštofu z Karlovic bude probíhat v chomutovském
muzeu (ve výstavních prostorách Domu Jiřího Popela z Lobkowicz na Palackého ulici) od 17. listopadu 2018 do konce ledna 2019. Město Jirkov přispělo na pořízení 3D skenu náhrobku,
výrobu pískového modelu a tisk brožur částkou 45 tisíc korun.
akceptovali i památkáři, nic nenamítala ani církev. Tak jsme oslovili
specializovanou firmu, která pak
v druhé polovině června do Jirkova přijela se vším svým vybavením...
Jak samotné skenování vypadalo?
Zabralo jen asi dvě hodiny. Ruční 3D skenery vypadají poměrně
obyčejně, ale umějí zázraky. Pracovník firmy náhrobek nasnímal
několikrát a z různých úhlů, celkem pořídil asi dvanáct skenů.
Chtěli mít jistotu, že na žádném
nebude chybět nějaký ohyb nebo

Foto Josef Dušek

tenhle obří přístroj nám vytvoří
zhruba dvousetkilogramovou kopii náhrobku. Bude z písku doplněného speciálním lepidlem, takže model bude pevný. Sám jsem
na to moc zvědavý.

drobnost. Počítačový program je
pak dokáže na sebe navrstvit tak,
aby daly dohromady věrný a plastický model. To už je náročnější
práce, zabere několik dní. Porce
dat, které musí počítač zpracovat,
je totiž obrovská.

Trojrozměrná kopie náhrobku
bude tedy hlavním exponátem
na výstavě. Co s ní bude poté?
Předáme ji jako trvalou součást
interiéru zámku na Červený Hrádek. Kde bude přesně umístěna,
o tom se bude ještě diskutovat.

Co bude následovat dál?
Počítačový model pošlou do německé firmy, která má speciální
modelovací přístroj. Funguje na
principu 3D tiskárny, která podle
počítačových dat dokáže vyrobit určený předmět. Ale zatímco
v běžné malé 3D tiskárně si vyrobíte lžičku nebo těžítko na stůl,

Jak se vlastně na projektu podílelo město Jirkov?
Jirkovští radní nám schválili dotaci, o kterou jsme jako muzeum
požádali právě na pořízení 3D
skenu a výrobu modelu. Zároveň
z peněz pořídíme publikace v
češtině a němčině. Za dotaci patří
městu upřímné poděkování. (jd)
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Jirkováci vyšlapali dva rekordy
a darovali přes třicet tisíc korun

Čtvrtý ročník charitativní Cesty proti bolesti znovu zaplnil centrum Jirkova nadšenými a štědrými lidmi
Jirkov znovu dokázal, že na to
má. V neděli 24. června na zdejším náměstí padly dva zajímavé
rekordy a vybraly se desítky tisíc
korun pro postižené děti.
Řeč je o čtvrtém ročníku akce
Cesta proti bolesti, který letos kromě zábavy a výtěžku na charitu
opět přinesl několik unikátů.
Těmi jsou především dva zápisy do České knihy rekordů. Díky
akčním Jirkovanům i přespolním
nadšencům se podařilo překonat
skupinový rekord ve štafetě na
rotopedu. Na náměstí se na dvou
strojích vystřídalo celkem 101 lidí,
takže maraton trval nepřetržitě
přes pět hodin. Navíc po celou
dobu vedle nich šlapal na rotopedu zakladatel charitativní akce
Milan Dzuriak, čímž vytvořil individuální rekord v počtu najetých
kilometrů s Bechtěrevovou chorobou. Dva rekordy v jeden den!
To už se na pódiu začaly střídat
kapely a běžci se protahovali před
tradičním během Olejomlýnským
parkem, protože program tím
zdaleka nekončil. Až do večerního vystoupení ATMO music sice
zůstali jen ti nejvytrvalejší, ale kus
zábavy si v celém dni našel každý.
A to včetně malých dětí, pro které
byla opět připravená pohádková
výprava městskými sklepy.

Milan Dzuriak s Českou knihou
rekordů. V příští už bude zapsaný
i ten jeho.
Navíc každá utracená koruna
šla na dobrou věc. Startovné,
dobrovolné příspěvky, zakoupená
trika, náramky, balónky, ale i pivo
nebo klobása... Když organizační
tým všechno sečetl, došel k úctyhodnému výtěžku 30 906 korun.
Ty půjdou na konto nadačního
fondu, který už vybral tři postižené děti, kterým bude letošní pomoc určená (viz vpravo dole).
„Obrovský dík vám všem, kteří
jste se stali srdcem a krví nadačního fondu Cesta proti bolesti.
Těm, kterým není lhostejný osud
druhých a snaží se společně
s námi pomáhat. Děkujeme!“
vzkázali pak všem účastníkům
organizátoři.
(jd)

Sotva zazněly úvodní tóny první písně kapely ATMO Music, večerní nebe
nad jirkovským náměstím zaplnily balónky. Lidé je vypustili jako symbol
svých přání. Tak ať se splní!
				
Foto na stránce: Josef Dušek
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Starosta Jirkova Radek Štejnar byl sto prvním a zároveň posledním
účastníkem rotopedové štafety. Završil tak skupinový rekord v této disciplíně, který si Jirkov ten den připsal.

Letos Cesta pomáhá třem dětem

Komu pomohou peníze, které se podaří nadačnímu fondu nashromáždit během letošního roku? I to se dozvěděli účastníci červnové akce na
náměstí. Desetiletý Andrej Viskievič z Chomutova potřebuje schodolez
a dvanáctiletý Martin Židlický z Kadaně speciální židli do školy. Patnáctiletému Lukáši Klímovi z Droužkovic by pomohly speciální popruhy pro
manipulaci s ním. Rodiny všech tří byly při nedělní akci, kde také převzaly
drobné dárky. 				
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ČERVENÝ HRÁDEK

Spirituál Kvintet zahraje na zámku
PÁTEK 20. 7., od 18.00 hodin

Přestože jsou dnešní média superlativy přeplněná, přízviskem
´legendární´ se přeci jen šetří.
Když ale dojde na koncert kapely
Spirituál Kvintet, není jeho použití
od věci. Skupina hrající už skoro
šedesát let je na české folkové
scéně opravdovou legendou.
A přestože jejich fanoušci by si
možná vystačili s dávnými hity,
kapela chce přicházet stále s něčím novým. „I v současné sestavě chce být každý sám za sebe,
předvádět to, čím on obohatil
naše možnosti a tak nikoho nenutíme, aby zpíval písničky, které
proslavili Nedvědi, Karel Zich či
Olda Ortinský,“ svěřují se členové
kapely.
V Jirkově nevystupuje Spirituál
Kvintet poprvé. Právě naopak, jejich pravidelné koncerty jsou vždy
vyprodané. Vstupenky na jejich
letošní vystoupení na louce pod
zámkem jsou již nyní k dostání
v infocentru. 		
(r)

Spirituál Kvintet na obalu jejich posledního alba Čerstvý vítr. 			

;Foto archiv kapely

TIP NA SRPEN

Hradozámecká noc aneb Zámek nevšední
PÁTEK 25. 8. - SOBOTA 26. 8.

Červený Hrádek se i letos zapojí do celonárodní akce Hradozámecká noc. Ta každým rokem
představuje památky v netradiční
době a s netradičním programem
jako místa neustále živá, na něž
má smysl se vracet. Letos proběhne v noci ze soboty 25. na
neděli 26. srpna a zapojí se do ní
desítky hradů a zámků.
(r)
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ZŠ STUDENTSKÁ

3. A hostila školku
ze Studentské

MĚSTSKÉ GYMNÁZIUM

Maturanti dostali vysvědčení na zámku

Malí muzikanti ze 3. A zahráli dětem v mateřince. Foto archiv ZŠ
Třeťáci předškoláčkům zahráli a zazpívali několik písniček
a skladeb, například Girl od
Beatles, Rumbu, pár lidových
písniček, zazpívali i anglicky. Do
písničky ´Světlušky´ ze Včelích
medvídků školáci zapojili i holčičky a kluky z MŠ hrou na tělo.
Všem se to moc povedlo. Na
závěr čekalo překvapení – tanec
květin. Roztančené květiny si jako
vzpomínku na naši školu odnesli
předškoláci domů. Ani hudebníci
nezůstali zkrátka - odměnou za
jejich vystoupení byla jahodová
lízátka.
Šárka Křelinová, třídní učitelka 3. A

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení úspěšným absolventům Městského gymnázia Jirkov proběhlo
v úterý 5. června v prostorách zámku Červený Hrádek. Sváteční atmosféru umocnily proslovy starosty města Radka
Štejnara a ředitele školy Martina Reihse. Maturitní vysvědčení pak studentům osobně předal třídní učitel Miroslav
Rovenský. Kromě maturitního vysvědčení a dojmu z vřelých slov si absolventi odnesli pamětní knihu o Jirkově, kterou
jim předal starosta města. Všem abiturientům gratulujeme k úspěšnému zakončení studia, přejeme mnoho úspěchů
v dalších letech a krásné vzpomínky na léta minulá. 			
Foto Erika Minaříková

ZŠ BUDOVATELŮ

Kus Austrálie ve škole

Scheil Nielsen představil školákům zvířata žijící v australské buši.

Páťáci si pod vedením učitelek upekli dva australské pokrmy, které pak
samozřejmě také ochutnali. 			
Foto archiv ZŠ

Návštěva z Down Under
Znalost reálií ke studiu jazyka
neodmyslitelně patří. V letošním
roce žáci 4. - 9. tříd měli možnost v hodinách anglického jazyka seznámit se historií, kulturou
a geografií Austrálie.
Je to jediná země, která je zároveň i kontinentem. Má jedinečnou
přírodu, faunu i flóru. Žáci pracovali s texty o specifikách Austrálie,
poznávali reálie prostřednictvím
australských filmů a hudby. Také
jsme si po ´australsku´ zazpívali

než tím, že si věci zkusí vlastníma
rukama? Žáci 5. ročníku se pod
vedením anglické lektorky Petry
Varady a učitelky Hanky Armstark
pustili do pečení australských
dobrot. Společně upekli sladké
´Anzac biscuits´, které posílaly
maminky svým synům do války
a slané ´Vegemite cheese rolls´.
Vegemite je černá tuhá pasta silně zapáchající a chuťově výrazná
po kvasnicích, kterou si Australané mažou na ranní teplý toust.
Angličané mají svoji verzi ´Marmi-
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Waltzing Matyldu, ´druhou´ australskou hymnu.
Vyvrcholením projektu bylo setkání s Australanem Scheilem
Nielsenem, který mladším žákům
představil zvířata žijící v australské buši a ti starší se seznámili
s historií osídlení, životem domorodých Aboriginců a současností
této úžasné země.
Jak vaří Australané?
Jak nejlépe svým žákům představit další část reálií Austrálie

te paste´, která obsahuje podobné
složky.
Po příjemné ochutnávce se seznámili s historií této krásné země
a formou hry vypracovali krátký kvíz. Zopakovali si zvířátka,
někteří vyhráli svou koalu nebo
bumerang. Celé dopoledne se
odehrávalo v australském duchu
za hudby didgeridoo a vůně australské kuchyně.
Petra Rohuschová a Hanka
Armstar, vyučující anglického
jazyka
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MŠ HRÁDEK

ZŠ KRUŠNOHORSKÁ

Zahradní slavnost a rozloučení na zámku Branný den

Školáci při branném dni v plynových maskách. Foto archiv školy

Přestože jsme malá jednotřídní
mateřská škola, snažíme se dětem a rodičům připravit několikrát
do roka zajímavé akce, které by
nám pomohly se sblížit a rozvíjet
vzájemné vztahy.
V závěru školního roku jsme
si užili krásné odpoledne na zahradě školy u příležitosti Mezinárodního dne dětí. Na Zahradní
slavnosti nechyběly různé atrakce, sportovní vyžití, občerstvení
i sladké odměny. Překvapením byl
stánek s cukrovou vatou, malování na obličej a trampolína.
Úplný závěr roku je pro nás
velmi slavnostní. Se smíšenými pocity prožíváme loučení
s předškoláky v krásném prostřeZŠ NERUDOVA

Ve dnech 29. - 31. května se
všichni žáci naší školy zúčastnili branného dne. Děti prošly pěti
stanovišti, na kterých se dozvěděly zajímavé informace, např.
o armádě, vojenských zbraních,
které si mohly i vyzkoušet. Zjistily,
co vše by mělo obsahovat evakuační zavazadlo, jak poskytnout
první pomoc a jak se zachovat při
chemické havárii. Celá akce byla
pořádána Muzeem civilní obrany
v Ústí nad Labem.
Lenka Havlíková, ZŠ Krušnohorská
ZUŠ JIRKOV

Cesta do země
zaslíbené
▲▲ Slavnostní přípitek při slavnostním loučení s předškoláky.
▲ Zahradní slavnost v rámci Dne dětí.
Foto archiv MŠ Hrádek
dí Rytířského sálu na zámku Červený Hrádek. Všechny děti ukázaly, co se za školní rok naučily,
a předškoláci se rozloučili vlast-

ním programem. A všichni se
těšili na slavnostní šerpování
a společný přípitek.
Ivona Pavlovová, vedoucí MŠ

Sraz po letech aneb "Promiň, a ty jsi kdo?"
Také Vás při pohledu na starou
školní fotografii napadne spousta vzpomínek? Jsou úsměvné,
veselé, někdy smutné a my se
zamýšlíme nad tím, jak čas letí
a jak s námi život zamával. Pro
tuhle partu, která se v deváté třídě
v roce 1963 rozloučila se Základní
školou v Nerudově ulici, to neplatí.
Sešli se zástupci všech tří devítek,
dokonce přivítali svého učitele
pana Netesala a krásně si to užili. Vzpomínek bylo mnoho a život
byl najednou zase lehký a bezstarostný. Velké díky patří především
organizátorům Janu Hradskému
a Ladislavu Šorsákovi. Dát nás
dohromady po tolika letech zajisté nebyl jednoduchý úkol. A my
si přejeme, aby takových setkání
v našich životech přibývalo.
Iveta Šlencová

V pondělí 11. června jsme
v jirkovské synagoze ukončili náš
celoroční projekt nazvaný Cesta
do země zaslíbené. Hledali jsme
a objevovali v židovské tématice
inspiraci a paralely k naší životní
pouti, zajímavé momenty, které
hovoří do dneška, ale i zvláštnosti
kultury a náboženství.
V průběhu celého školního roku
jsme se s našimi žáky výtvarného
oboru věnovali židovské tématice
a v závěrečné výstavě jsme se
snažili o osobnější dotek s nedávnou historií židovského národa.
Aby nebyli návštěvníci zklamaní,
když naše první výstava v synagoze byla hodně interaktivní, tak
měli i tentokrát možnost sami se
výtvarně zapojit pomocí razítek,
nápisů, či lepení obrazců z barevných trojúhelníků. Na tomto projektu pracoval celý výtvarný obor
se všemi třemi vyučujícími a ohlas
na výstavu byl ze strany veřejnosti
pochvalný a pozitvní.
(iš)
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Den proti rakovině
a jirkovští skauti
Ve středu 16. května se uskutečnil Český den boje proti rakovině, do kterého se zapojili
i jirkovští skauti. Letos to byl již
třetí ročník v řadě, kdy se skauti
z Jirkova sbírky zúčastnili.
Cílem sbírky byla tentokrát prevence a boj proti rakovině tlustého střeva. Občané Jirkova mohli
skauty potkat od 13 do 16 hodin
na náměstí Dr. E. Beneše nebo
u hypermarketu Tesco, kde si
mohli koupit kytičku za minimálně
dvacet korun a tím podpořit boj
proti rakovině. Za prodané kvítky
měsíčku lékařského se podaří získat prostředky na boj proti rakovině - na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických
pacientů, podporu onkologické
výuky, výzkum a vybavení onkologických center.
Letošní sbírka se i přes nepřízeň počasí vydařila a dohromady jirkovští skauti vybrali
5 012 korun. Výtěžek z prodeje
poputuje na sbírkový účet Českého dne proti rakovině 2018. Na
účet 65 000 65/0300 je možné přispívat až do 30. listopadu tohoto
roku.
Přímo z této akce mám dobrý
pocit, protože tím pomáháme lidem, kteří onemocněli touto nemocí.
Daniel Rác, skautské středisko Hraničář Jirkov

KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ

Čas seniorům utíká nějak rychleji

Klub aktivních seniorů na setkání se starostou v areálu červenohrádeckého koupaliště a kempu. 			
Foto archiv klubu
Větou z titulku bychom mohli začít zpravodajství z Klubu aktivních
seniorů v Jirkově.
První zastavení začneme místem, které je v naší lokalitě a akci
jsme nazvali ´Setkání se starostou´. Starosta Jirkova Radek Štejnar pozval členy klubu na exkurzi
koupaliště a autokempu Červený
Hrádek. Prošel s námi celým areálem a seznámil nás se změnami,
které byly již provedeny, i s těmi,
které se chystají, aby se areál
stal místem odpočinku nejen pro
jirkovské občany, ale i pro návštěvníky, kteří se zajímají o naše
město a okolí. Poté následovalo
skutečně vynikající odpoledne –
posezení při hudbě a možnost si
zatančit i s panem starostou. Na

řadu přišel i zpěv, výborné občerstvení a stále bezvadná nálada.
Přítomní členové klubu odcházeli
s prima pocitem a dalším důkazem, že vedení města má zájem
o plnohodnotný život našich seniorů. Moc děkujeme za podporu
naší činnosti.
Tady si zaslouží zmínku i práce členů výboru klubu v čele
s předsedkyní Milenou Karbusovou s cílem připravit pro seniory
rozmanitý výběr akcí a aktivit, ze
kterých si každý může vybrat či se
zapojit, a celkově udržet seniory
co nejdéle v přirozeném prostředí. Tím je jejich domov, rodina,
přátelé a kamarádi. Je to práce
náročná, ale výsledek všechny
potěší. A to je ta největší odměna.

Druhé zastavení je v našem klubu, konkrétně beseda o myslivosti
a přírodě nejen v regionu, ale například i v Kanadě či na Aljašce.
Ta zaujala také tím, že ji náš host
Milan Rusnák z mysliveckého
sdružení Muflon - Březenec pojal netradičně systémem otázek
a odpovědí. Vznikl z toho krásný
pořad, za který by se nemusel
stydět ani profesionál a my mu
tímto moc děkujeme.
Třetím zastavením byla poslední předprázdninová akce - setkání
našich seniorů, které je už tradičně v Zákoutí na chatě Bernava.
Opět velmi pěkná atmosféra,
a to i přes nepřízeň počasí. Hezké
posezení při kytarách a zpěvu vše
vynahradilo.
Život v Klubu aktivních seniorů pokračuje v menší míře i o
prázdninách. Každé úterý od
13:30 na zahradě klubu cvičení
ve Fitcentru, zahrada, zpívání při
harmonice, třeba si jen popovídat
a možné je i občerstvení. Srdečně
zveme i další jirkovské, třeba ještě nerozhodnuté seniory, aby se k
nám přišli podívat.
Všem našim příznivcům a čtenářům Jirkovských novin přejeme
krásnou dovolenou, hodně zdraví
a načerpání nových sil.
Jiřina Frantová, členka výboru klubu

MĚSTSKÁ POLICIE

Preventisté strávili se školáky tři víkendy na horách
Preventisté Městské policie Jirkov uskutečnili v rámci Prevence kriminality v květnu a červnu
tři pobyty pro žáky ZŠ Nerudova
a ZŠ Krušnohorská. Pobyty proběhly na Horské chatě Bernava
a na Horském hotelu Svahová
v Krušných horách.
Všechny měly společný záměr,
a to, aby se v kolektivu žáků vybraných tříd odstranilo či eliminovalo násilné a agresivní chování
a šikana mezi žáky. Preventisté ve
spolupráci se ZŠ vycházeli přímo
ze zjištěných potřeb žáků a problémů, které se v jednotlivých školách
vyskytují.
Program všech uskutečněných
pobytů zahajoval Sbor dobrovol12

provedli ukázku poslušnosti a zá-

ných hasičů Jirkov. Hasiči předvedli ukázku první pomoci, vyprávěli
dětem o své práci a také představili
vybavení, které k zákrokům potřebují.
Dalším hostem všech pobytů byl
psycholog, který s dětmi diskutoval
o dané problematice. Žáci disku-

tovali o problémech násilí, agrese
a šikany ve škole a také byli informováni o následcích z takového chování a jednání. Jednoho
z uskutečněných pobytů se účastnili psovodi PČR Chomutov, kteří
vyprávěli o vhodném výběru služebních psů, jejich výcviku a také

kroku psa vůči figurantovi, jak je
využíván pes v praxi.
Během všech uskutečněných
pobytů byla pro žáky připravena
spousta vědomostních, pohybových, psychologických a společenských her, při nichž spolupracovali
a vzájemně se doplňovali. Hry byly
zaměřeny na eliminování agresivního chování mezi žáky a důležitá
byla týmová spolupráce, která se
velmi osvědčila. Před ukončením
pobytů bylo vyhodnocení, na kterém žáci sdělovali své pocity, zážitky, dostávali odměny a upomínkové předměty.
Martin
Vršan,
preventista
městské policie
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VZPOMÍNKY JIRKOVÁKA

Očima malého kluka: Srpen 1968 a tak dále aneb Mlč nebo bude průšvih!- I.

Můj dětský odboj
„Vstávej, je válka! Obsadili nás!“
- to bylo panečku probuzení! Byla
ještě tma, na stěně se míhala
světla kolony aut zatáčejících po
Černém mostě a nad mou postelí se nakláněla máma se slzami
v očích. Asi se o mě bála, ale
smysl pro povinnost jí velel být na
pátou v trafice. „Opovaž se vytáhnout paty z baráku!“ dodala ještě
rádoby výhružně, ale myslím, že
tomu zákazu sama příliš nevěřila.
No jasně, venku se něco děje
a devítiletej kluk zůstane zavřenej
doma! Táta byl zřejmě na šichtě,
protože jsem byl doma sám, navíc
byly prázdniny, tak jsem se rychle
nabaštil a hurá na Čerňák. Silnice
z mostu přes koleje se stáčela do
Jirkova doprava stejně jako dnes.
Na straně blíž ke kolejím stál rozložitý strom, snad kaštan. Na ten
jsem ještě s pár dalšími kluky vylezl a plival na dole projíždějící
tanky. Tak to byl můj odpor proti
srpnové okupaci.
Nákupní horečka
Dospělí to měli složitější. V následujících dnech vypukla nákupní horečka. Naše matky, pamětnice druhé světové, měly jednodu-

pak docela dlouho zdobilo jejich
prohlášení podle tehdejšího hitu Válka je vůl.

Dva ze stovek nápisů, vítajících okupanty: Proč jste tady? a Jděte domů!
chá spojení: tanky ve městech =
válka = bude hlad = je třeba nakoupit zásoby mouky. Cizí vojáci
v zemi = k mouce přikoupit ještě
cukr. Ještě řadu let poté jsem, ke
svému opětovnému pobavení,
nacházel v sekretáři v obýváku
deset kilových balíků cukru a na
mé úšklebky mamka jen mávala
rukou - „víš prd, co je to válka.“
Trikolóry, pouliční výzdoba
Ale nešlo tu jen o pohled hospodyněk. Nevítaná návštěva rozdmýchala vlnu emocí. V trafice
měla mamka připravený kotouč
s tříbarevnou stužkou a kdo chtěl,
tomu kousek odstřihla a přišpendlila na klopu. Město zaplnily ná-

pisy s různými jmény, jako třeba
Bilak, Kolder, Indra = kolaboranti.
Toto sdělení zdobilo bok domu
u pošty v ulici Říjnové revoluce (dočasně přejmenované na ulici 28.
října) a pamatuju si je, protože mě
zaujalo zvláštní slovo kolaborant.
Tenkrát se vůbec dost psalo,
a nejen po zdech domů. Pamatuju si, jak dvojice mladých kluků
mířila k Černému mostu, v rukou
kýbl s barvou a štětku, v očích
odhodlané výrazy. Oblouk mostu

Protistátní hesla pod cíchami
Jak šel čas, k zásobám cukru se
připojily balíky různých tiskovin,
ať už oficiálních novin či časopisů
nebo psaných na stroji přes pátý
kopírák. Byly zastrčené pod povlečením. Na těchto samizdatech
se skvěla „protistátní hesla“ typu
„Lenine probuď se, Brežněv se
zbláznil“, „Běž domů Ivane, čeká
tě Nataša," „Dubček, Černík, Svoboda jsou zárukou národa!“ nebo
veršovánky s rýmy typu „hvězda
pěticípá - český národ chcípá“.
Jasně že mě to lákalo, šlo přece
o něco zakázaného, ale to bylo
samé - "nech to bejt, někde něco
vykecáš a bude průšvih“.
Dobrá, rodičové, tak já si to prohlídnu, až nebudete doma… Pak
ale ten balík najednou zmizel a co jsem se měl co ptát kam,
když jsem si ho neměl všímat?

Tento text už v Jirkovských novinách vyšel před sedmi lety jako sólový
materiál. V mírně pozměněné podobě ho zařazujeme znovu, v rámci
koncepce desetitidílného seriálu, kombinujícího autentické vzpomínky
s tendenčním, propagandistickým líčením událostí roku 1968, které obsahuje kronika města Jirkova.
Stranu připravil Luboš Mizun

Z ARCHIVU PAVLA TŘÍŠKY

Jak se lidé dívali na město shora - Jirkovské rozhledny IV.
V roce 1927 byla uspořádána sbírka na výstavbu nové vyhlídky. Za přispění města, které
uvolnilo 4 800 Kč na pořízení
dřeva, byla na stejném místě jako
předchozí rozhledna, která dosloužila v roce 1922, postavena
nová. Byla opět dřevěná, vysoká

přibližně deset metrů a krytá stříškou.
Už krátce po jejím otevření, v říjnu 1927, se v dobovém tisku objevila zpráva o chování některých
návštěvníků, zejména mladých,
kteří rozhlednu ničili a vyrývali
do trámů autogramy. Je vidět, že

Restaurace Rudolfova výšina - v pozadí, za zadní částí střechy, vyčnívá
druhá rozhledna z roku 1927.

Bývalá restaurace Rudolfova výšina na sklonku čtyřicátých let, kdy sloužila skautům.
vandalismus trápil občany i v tehO osmnáct let později byla o něco
dejší době.
níže postavena nová pionýrská
Rozhledna spadla v padesátých
chata, která byla slavnostně oteletech.
vřena 11. června 1978. Dnes se
Restaurace „Rudolfova výšina“
v ní nachází restaurace „Koliba
po druhé světové válce sloužila
Rustika“.
jako junácká a později jako pioText byl redakčně upraven.
nýrská chata. Bohužel 30. ledRepro foto archiv autora.
na 1960 vyhořela do základů.
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Umělecké vzdělávání v chomutovské ZUŠ
pro seniory z Chomutova i Jirkova
Od 1. října budou v chomutovské základní umělecké škole
studovat senioři a osoby se zdravotním postižením. V Akademii
umění a kultury pro seniory se
budou vzdělávat v oblastech hudby, tance, divadla a výtvarného
umění. Podmínky ke studiu jsou
velmi jasné - seniorský věk a zájem o vzdělávání. Jak bude výuka
probíhat i důvody, proč se umělecká škola nově zaměřila na tuto
věkovou skupinu obyvatel, uvádí
ředitel školy Karel Žižka.
Z jakého důvodu jste se rozhodli nabízet umělecké vzdělání seniorům?
Podle prognózy demografického vývoje se předpokládá další
stárnutí obyvatel, které bude mít
za následek vyšší počet seniorů. Přesto, že péče o seniory je
v rámci možností kvalitně zajišťována, existuje řada občanů

seniorského věku,
pro které chybí dostatečně inspirativní
podněty pro aktivní
rozvíjení
psychosociálních
potřeb.
Moderní sociologicko-společenské projekty dnes nekladou
akcent na pouhé prodlužování
délky života, ale především na
podporu zvyšování kvality života.
Jelikož se projekt bude realizovat
v prostorách základní umělecké
školy, bude vzdělávání uskutečňováno s maximální finanční
efektivitou. Účinně využijeme volné prostory ve škole v dopoledních hodinách, vybavené učebny,
hudební nástroje k zapůjčení,
kvalifikované učitele a podobně.

chuť a čas se aktivně
věnovat umělecké činnosti na neprofesionální úrovni. Na akademii
neděláme žádné přijímací zkoušky a jediným kritériem přijetí
je zájem o uměleckou
činnost a dosažení seniorského věku. Občané, kteří se
pohybují na hranici seniorského
věku, ale ještě nemají přiznaný
starobní důchod, mají v případě
dostatečných kapacitních možností se v Akademii vzdělávat
jako kategorie 55+. Studium je
otevřeno i pro držitele průkazů
ZTP. Věřím, že i cenově bude
studium pro zájemce dostupné.
Spoluúčast zájemců nepřesáhne
100 Kč za měsíc.

Pro koho je studium určené?
Ke vzdělávání se mohou přihlásit seniorky a senioři, kteří mají

Jak se bude vzdělávání seniorů lišit od běžných hodin?
Neočekávám mnoho odlišnos-

tí. Vzdělávání se bude realizovat
zpravidla jednou týdně formou
přizpůsobených
individuálních
nebo skupinových výuk, přednášek, cvičení a koncertů. Jediné
hledisko, které může výuku ovlivňovat, je zdravotní stav účastníka
studia.
Zájemci o studium v Akademii si
mohou vybírat z naší běžné nabídky vzdělávacích předmětů pro
žáky školy. Nabídka bude téměř
totožná. Budeme však také čekat
na specifické požadavky zájemců, které mohou výrazně ovlivnit
konečnou podobu výukových programů.
Jak se mohou lidé přihlásit?
Na webových stránkách www.
zuschomutov.cz prostřednictvím
elektronické přihlášky, emilem
reditel@zuschomutov.cz, telefonicky či osobně v kanceláři školy,
a to až do konce září.
(PI)

1000 aut v SEVERNÍCH ČECHÁCH
Kč
LETNÍ AŽ
SLEVY

90 000

ZÍSKEJTE PALIVO NA DOVOLENOU
Podmínky akce „Palivo na dovolenou“ na www.aaaauto.cz/akce. 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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INZERCE

► 58letý nekuřák hledá veselou kamarádku do 65 let.
Kontakt: jiri.cb59@seznam.cz.
MAMINKA, BABIČKA A PRABABIČKA PANÍ HANA JAROŠOVÁ
Z JIRKOVA OSLAVÍ 11. ČERVENCE KRÁSNÉ 80. NAROZENINY.
PEVNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ POHODU JÍ PŘEJE CELÁ RODINA.

Ceník inzerce v Jirkovských novinách
Plošná inzerce:

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

Harmonogram rozmístění velkoobjemových kontejnerů
27. - 29. 7.: Červený Hrádek, Budovatelů, K. Marxe, Kludského
24. - 26. 8.: Školní, Zahradní, Březový Vrch, Na Stráni
28. - 30. 9.: Mládežnická, Studentská, Ervěnická, Březenec

POHŘEBNÍ SLUŽBA
sjednávací kancelář

hřbitov Jirkov

Uvedené ceny jsou bez DPH

Řádková inzerce:

Společenská rubrika:
Pro soukromé osoby a nezisBlahopřání,
vzpomínky. Rozměr:
kové organizace: za 20 znaků
90
x
50
milimetrů,
text + foto
včetně mezer 10 korun.
v
rámečku
za
50
korun.
Pro podnikatele, firmy: za 20
znaků včetně mezer 30 korun.
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.

stálá služba - 776 33 22 18
www.vysocanskezahrady.cz
NONSTOP zdarma 800 26 11 28
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Bilance fotbalové sezóny Sportovního klubu Strupčice
Fotbalová sezóna 2017/18 je
minulostí, fotbalisté SK Strupčice bilancují. Klub bojoval
v pěti věkových kategoriích.
Muži
Tým, který hraje krajskou 1. B
třídu, měl jarní část sezóny lepší
než tu podzimní. Získali v ní 22
bodů (na podzim 18), což nakonec znamenalo osmé místo.
„Předváděli jsme divácky atraktivní útočný fotbal,“ konstatuje
Jaroslav Vostrý st., předseda klubu a trenér týmu. „Dokázali jsme
soupeřům nastřílet 92 branek,
stejně jako vítězný tým Obrnic.
Na druhou stranu jsme ale hodně branek dostávali. Řada utkání skončila remízou - pět zápasů,
nejvíce ze všech týmů skupiny to nás stálo devět bodů, protože
proměňování pokutových kopů
se ukázalo jako velká slabina.“
Kanonýrem mužstva i celé soutěže se stal Josef Hromas, který
vstřelil 40 gólů.
Mladší žáci
Tým vedený trenéry Luďkem
Pěnkavou a Radimem Tlustým
trpěl nedostatečným kádrem.
„V krajském přeboru mladších
žáků (roč. 2005 a 2006) jsme museli pravidelně stavět i kluky až
o tři roky mladší,“ bilancuje Vostrý.
„I přesto se nám podařilo uhrát
několik remíz a jedno tříbodové

dál zůstává pohromadě, nikdo
neodešel, příští sezónu přechází
celý tým do dorostu a zároveň se
bude hrát také kategorie starších
žáků, do které patří ročníky 2004
- 2007.
Tým vedli trenéři Roman Hradský, Luděk Pěnkava, Libor Košťál.

Tým, který v této sezóně přepisoval dějiny strupčického fotbalu - starší
žáci, druzí nejlepší v Ústeckém kraji.
Foto archiv SK Strupčice
vítězství, ale všichni jsme rádi, že
je sezóna za námi.“ Velké poděkování šéfa klubu patří všem rodičům, kteří nenechali klub na holičkách a obětavě jezdili na utkání
i za desítky kilometrů vzdálenými
soupeři.
Starší žáci
Jarní sezónu zakončili doslova famózními výkony. Ze skupiny západní části Ústeckého
kraje postoupili, jen se ztrátou
devíti bodů ze všech zápasů,
z druhého místa do finálové nadstavbové části. „Tam jsme se
utkali se třemi nejlepšími soupeři
z východní části kraje, Krupkou,
Děčínem a Štětím,“ připomíná
vyvrcholení sezóny J. Vostrý. „Ze

Dvakrát krátce ze Strupčic

Pozastavená dotace: spravedlnost nezůstala slepá
Po dvou a půl letech skončilo
administrativní martyrium a obec
se konečně dočká proplacení dotace ve výši 25,3 mil. Kč na sportovní halu, dokončenou v prosinci
2015. Rozhodlo tak Ministerstvo
financí ČR ve sporu obce s Regionální radou regionu Severozápad. Zároveň bude Strupčicím
vrácen správní poplatek ve výši
milion korun.
„Ledy se pohnuly po zaslání dopisu přímo na ministerstvo s dotazem, kdy se našemu problému
začne někdo věnovat,“ prohlásil
spokojeně starosta Luděk Pěnkava. „Spravedlnost nezůstala slepá
16

a radost nad podařeným dílem
je konečně úplná.“
Výstavba obecního bytového
domu pokračuje: cihly z dovozu
Čilý stavební ruch panuje na
stavbě obecního bytového domu.
Stavba zdárně pokračuje, v půlce
června proběhla betonáž stropu
druhého nadzemního podlaží a už
se rozbíhá zdění třetího.
Největším problémem je překvapivě shánění stavebního materiálu. O beton se stavební firmy perou se stavbou v žatecké
průmyslové zóně Triangl a cihly
se vozí až z Německa, protože
v Čechách jsou nedostatkovým
zbožím.
(r)

šesti utkání jsme pětkrát vyhráli
a s jedinou porážkou jsme obsadili v konečné tabulce celého Ústeckého kraje druhé místo. Je to
největší úspěch mládežnického
týmu v dějinách našeho klubu.“
Výkony strupčických starších
žáků podle Vostrého vyvolaly
rozruch v celém regionu a zájem
o chlapce projevily některé ligové a divizní týmy. Parta kluků ale

Starší a mladší přípravka
Přípravky hájily strupčické barvy
v okresním přeboru. Po podzimu
byla starší přípravka na sedmé
příčce tabulky, stejné místo jí patří
i po skončení soutěže.
Mladší přípravka po zimní pauze tabulce vévodila, nakonec
však prvenství neuhájila, když
v rozhodujícím zápase s největším rivalem Perštejnem na jeho
hřišti smolně prohrála 4:5. Její
skvělou sezónu dokládá statistika:
20 zápasů - 16 vítězství a famózní skóre 257:89. Mužstva přípravky vedli na jaře Pavel Motyčák,
Pavel Khun a Karel Veltruský
s občasnou výpomocí Jaroslava
Vaňouse.
(jv/lm)
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VRSKMAŇ, ZAJEČICE

Farmářské trhy se přesunuly z Vrskmaně do Zaječic

Mezi prodejci bylo i jirkovské ´staromódní lahůdkářství´ Davida Netolického s nabídkou džemů, marmelád a sirupů.
Foto 2x Luboš Mizun
Vrskmaň/Zaječice – Venkovské
farmářské trhy, jež pořádá v různých obcích regionu Místní akční

skupina Sdružení Západní Krušnohoří (MAS SZK), se v červnu
konaly několik let po sobě ve Vr-

skmani. Letos se tržiště přesunulo
blíž k Jirkovu, do osady Zaječice.
V sobotu 23. června se tedy
zelená zóna uprostřed Zaječic zaplnila několika stánky, které byly
doplněné o další věci k vidění či
poslechu či k vyzkoušení. Prodejní stánky nabízely jako obvykle
regionální produkty jako med
a výrobky z medu, sazenice
rostlin, pečivo, originální sirupy a džemy, a různé pochoutky.
K pohodovému posezení při občerstvení hrála muzika, děti se
mohly projet na koních nebo si
zadovádět na skákacím hradu zkrátka příjemné venkovské sobotní dopoledne.
Opět nechyběla tombola s praktickými cenami. Její výtěžek je určen na Konto Matýsek, které MAS

Kdo chtěl, mohl si vyzkoušet šikovnost na hrnčířském kruhu.
SZK dlouhodobě podporuje. Trhy
v Zaječicích k němu přispěly částkou šesti a půl tisíce korun. (lm)

BOLEBOŘ

Dětský den oslavili čokoládou, mýdlem a svíčkou
Boleboř - S jednodenním zpožděním, v sobotu 2. června, si připomněly bolebořské děti svůj svátek. Tentokrát byla oslava Mezinárodního dne dětí mobilní - na
programu byl výlet.
„Patnáct dětí v doprovodu rodičů vyrazilo do Šestajovic u Prahy,“ upřesnila Marie Hrudková
ze sportovně-kulturní komise při
obecním úřadě, která tyto aktivity připravuje. A proč zrovna tam?
„Naším cílem byla firma Rodas,
čokoládovna, svíčkárna, mýdlárna a knoflíkárna.“
Přestože firma začínala původně s výrobou svíček a čokoláda
obohatila jejich produkci teprve
před třemi lety, je pochopitelné,
že právě ta zajímala dětské návštěvníky nejvíc. Byla pro ně připravena malá prezentace o postupu výroby čokolády od úplného začátku až po konzumaci.
Poté majitelé firmy vzali děti do

Bolebořské děti si vyzkoušely
barvení svíček...

...a obdivovaly barevná mýdla.
Foto 2x Alena Hrudková

výrobny a ony si mohly vyzkoušet
odlévání čokolády, její zdobení,
malování na čokoládu a jiné techniky spojené s výrobou.

Následně si bolebořští špunti
zdobili své čokoládové formy ořechy, mandlemi, rozinkami a jinými ingrediencemi. Jak připomíná

A. Hrudková, moc se jim to povedlo.
Po čokoládě byly na řadě svíčky, přičemž si děti ´ty své´ máčely
do speciálních barev. Následovala návštěva mýdlárny, v níž si odlévaly barevná mýdla z glycerinu
do forem. „Vše si vyráběly samy,“
chválí malé šikuly Hrudková. „Rodiče jen koukali, jak jsou jejich ratolesti šikovné, a někteří si to také
vyzkoušeli.“
Po obědě si děti spokojeně odnášely své výrobky v krásných
balíčcích. Všichni rovněž využili
možnosti nákupu všech druhů čokolády, mýdel i vonných solí.
Během pobytu v areálu rodinné
firmy si Bolebořští také prohlédli
malou farmu se zvířaty, o která
se tu krásně starají. Byl to krásný, poklidný výlet se spokojenými
dětmi, které si domů odvážely
plné tašky dobrot a dárečků pro
své kamarády.
(ah/lm)

Vyzýváme všechny spolky, sdružení, školy, skupiny i jednotlivce.
V neděli, 28. října zasadí Spolek sv. Marka v Sušanech lípu,

Strom republiky

zazpíváme státní hymnu ČR, vyvěsíme vlajku ČR a rozezníme kostelní zvony.
Našim cílem je, aby se akce konala přibližně ve stejnou dobu na mnoha místech České republiky.
Přidejte se k nám a oslavme společně výročí vzniku Československé republiky.
Byli bychom rádi, kdyby se nám zájemci o tuto akci přihlásili na adresu susany@post.cz.
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Vydařená oslava sto dvaceti let ervěnického fotbalu

Fotbal se v hornickém městě Ervěnice s početnou českou komunitou hrál od roku 1898. O šest desetiletí později Ervěnice ustoupily těžbě uhlí, ale sportovní aktivity, (kromě fotbalu především volejbal),
nezanikly. Přenesly se do nového působiště, Jirkova, a nesly jméno zaniklého města v názvu. Přestože
dnes už jde o jirkovské sportovní kluby, protože Ervěnice už téměř šedesát let neexistují a opravdových
Ervěničáků, kteří přenesli fotbal do nového působiště, už zřejmě moc není, stále je v klubu pociťována
kontinuita s původním názvem. A tak 120. výročí jeho založení bylo pro stovky lidí velkým svátkem.
Oslava připadla na sobotu 16.
června. Na programu bylo nejprve
mistrovské utkání A týmu s Dobroměřicemi, poté postupně nastoupily dětské týmy, ženy se
střetly s týmem jirkovských osobností, a po dalším dětském utkání byl na řadě vrchol dne, utkání
staré gardy s Arabela týmem, složeným z herců, zpěváků a dalších
postav známých ze šoubyznysu.
Utkání, hrané poněkud netradičně na třetiny, možná nepřineslo
vrcholnou kopanou (i když některé bravurní kousky nescházely),
ale určitě dobrou náladu. Jirkovští

PLAVÁNÍ

Jirkovský
plaváček uplaval
do Chomutova

V pátek 15. června se už popáté sešly děti předškolního věkuv bazénu ZŠ Studentská na
závodě o titul Jirkovského plaváčka. Závodilo se na vzdálenost sedmnáct metrů.
Jirkovský plaváček tentokrát
´odplaval´ do Chomutova, odkud
je vítěz závodu Jiří Matýsek, stejně jako bronzový Jiří Sombota.
Čest jirkovských barev na stupních vítězů zachránil druhý Tomáš
Kužminski z Jirkova.

Dvakrát z utkání Arabela Team vs. Stará garda Ervěnice. ▲ U míče Martin Tankwey, tísněn Miroslavem Šístkem (vpravo) a Ladislavem Nišem,
v pozadí Alexej Červeňák a Jaroslav Sypal (major Hrubec). ◄ Roman
Skamene zaskočený přihrávkou: To mám teď snad utíkat? Foto 2x LM
veteráni se snažili před domácím
publikem dokázat, že fotbal se nezapomíná, jejich soupeři, vesměs
také už žádní mladíčci, fotbalové
kousky střídali s hereckými, takže nuda rozhodně nebyla. Pauzy
patřily dětem, jež si pod dozorem
moderátora, Jana A. Duchoslava
(Viki Cabadaj), mohly vystřelit penaltu na gólmana Arabely, a sportovní část završila závěrečná autogramiáda hostujícího týmu.

Společenská část pak ještě pokračovala a lidé se dobře bavili.
Pořadatelé akce tedy mohli být
spokojeni - s vydařeným programem, s počasím, které akci přálo,
a především s návštěvou. „Podle
mých informací se oslavy účastnilo, počítáme-li i děti, na tisíc lidí,“
konstatoval spokojeně předseda
klubu Martin Schatz. „Přípravy
nám daly hodně práce, ale vše
klaplo, a tak to stálo za to.“ (lm)

Dva z malých plaváčků na startu. Uprostřed Olga Grošková.
Foto archiv PŠ Regena
„Bylo to pohodové odpoledne,
v němž se kromě sportu dostalo i na zábavu, o doprovodný program plný legrace, tance a kouzlení se postaral klaun Hopsík,“
uvedla Olga Grošková z Plavecké školy Regena, která tuto akci
pro nejmenší plavce pořádá. (lm)

VOLEJBAL

Volejbalistky - mladší žákyně na dvou turnajích
V sobotu 2. června uspořádal
Volejbalový klub Jirkov okresní
turnaj mladších žákyň (trojkový).
Zúčastnilo se ho šest družstev - tři
z pořádajícího klubu a tři z Verosu Chomutov. Naše děvčata byla
celkově úspěšnější, získala první,
třetí a čtvrté místo.

Předseda VK Jirkov Zdeněk Hlinovský předává ocenění vítězkám
trojkového volejbalu - Gábině Ganyeczové (v tmavě modrém triku),
Markétě Chmelové (růžové tričko)
a Veronice Korfové (šedé tričko).
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► Účastnice Casanova cupu:
Jirkov B (modré dresy) - zleva
Radka Dufková, Adéla Bučková,
Eva Grečová, Veronika Horská
a Ema Červenková, Jirkov A (červené dresy) - nahoře Barbora
Ledvinová, zleva Zuzana Bučková, Daniela Kokošková, Františka
Sečkářová a Gábina Schrötterová.
Foto 2x archiv VK Jirkov

O týden později vyrazily mladší žákyně do Duchcova na Casanova Cup (čtyřkový). V kon-

kurenci osmnácti týmů se opět
prosadily - obsadily druhé (B tým)
a třetí (A tým) místo.
-(zh)
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MARATÓN

První Jirkovský půlmaratón vyhrál Jirkovák - Stanislav Ouzký
K osmnáctému ročníku Jirkovského crossmarathonu (JCM),
který se postupně rozrostl o mladší bratříčky (17. ročník cyklistického závodu a 3. ročník závodu
koloběžek), přibyla další novinka.
V sobotu 9. června se na start postavilo kromě ostatních sportovců
také 30 běžců, kteří vyrazili na
trasu mezi vytrvalci stále populárnější - půlmaratón.
„Někteří možná očekávali větší
účast, ale je třeba si uvědomit, že
náš závod není žádné proběhnutí
po rovině, jako jsou jiné půlmaratóny,“ uvedl k této premiéře za
štáb pořadatelů Jaromír Raisr.
„Tady je i tato relativně kratší
trasa velmi náročná, protože se
běhá v horách, převýšení a tedy
i náročnost je mnohem větší.“
Raisr si přesto myslí, že v následujících ročnících počet startujících na této trase poroste.
Samotný závod proběhl bez
problémů, kromě několika drobných zranění. Na trať postupně
vyrazilo 76 cyklistů, kromě již
zmíněných půlmaratónců také 55

Start běžců. S číslem 89 Stanislav Ouzký.
běžců a běžkyň na klasický maratón, pět borců na koloběžkách
(z toho jedna žena) a čtyři pěší
turisté. I přes horké letní počasí,
v němž teplota vystoupala na 32

Foto Ladislav Chlíbek

stupňů, byla ´úmrtnost´ překvapivě malá – závod nedokončilo
pouhých šest sportovců.
Z pestré startovní listiny obsahující zástupce sportovních oddílů

Vítězové JCM:
Maratón - muži: Radim Čada, Unhošť, ženy: Ivana Vávrů, Chomutov.
Půlmaratón - muži: Stanislav Ouzký, ženy: Zuzana Vítková, Most.
Cyklisté - muži Jaroslav Luč, Žatec, ženy: Ivana Schücková. Jirkov.
Koloběžky - Štěpán Adámek, Jirkov.

z různých koutů Čech i Moravy,
vyzdvihl J. Raisr několik zajímavostí. „Kromě toho, že první
Jirkovský půlmaratón vyhrál Jirkovák, bych rád vyzdvihl výkony dvou mladých děvčat z Hory
Svaté Kateřiny, sester Křížových.
Anežka, ročník 1999, při svém
prvním maratónu doběhla celkově
čtyřiadvacátá, mezi ženami čtvrtá, a teprve čtrnáctiletá Libuška
v půlmaratónu celkově šestá,
mezi ženami druhá. To jsou vzhledem k jejich věku výborné výsledky.“
Na závěr ještě neúnavný organizátor turistických pochodů
a téměř dvou desítek maratónů
doplnil perličku, účastníka z největší dálky. Loňské zahraniční
běžce ze sousedního Německa
mnohonásobně trumfla běžkyně
Diana Babor, startující sice za Jirkov, kde právě pobývala, ale žijící
až v kanadském Torontu. Jirkovský crossmarathon se tak kromě
půlmaratónu může pochlubit další premiérou, poprvé ho zdolala
sportovkyně ze zámoří.
(lm)

FOTBAL

Třikrát z ženského fotbalu: benefice, budoucnost, bilance

Memoriál Jitky Hejrové
V sobotu 16. června proběhl na
stadionu v Mostecké ulici již čtvrtý
ročník Memoriálu Jitky Hejrové.
Sportovní odpoledne, které pořádala sestra zesnulé Pavla Jandová s pomocí Šárky Mašlové, je
vzpomínkou na maminku, která
prohrála svůj boj se zákeřnou nemocí.

měl stejné problémy.
Příslušný úsek vedení fotbalového svazu povolil na poslední
chvíli start sdruženého týmu, jak
tomu bývá v některých mládežnických kategoriích. Do sezóny
2018/19 tedy podal přihlášky tým
TJ Baník Souš/SK Ervěnice - Jirkov. Ženy jsou nadále hráčkami
SK Ervěnice - Jirkov, takže fotbal
žen ve městě zůstává zachován.

Vítězové Memoriálu J. Hejrové 2018, tým Ervěnice/Souš. Vpředu zprava
Lucie Weinerová, Sabina Šimonková, Nikola Váňová, Kateřina Podaná,
vzadu Ondřej Chlad, Petra Antalová, Štěpánka Lukešová, Monika Plochá,
Lenka Novotná,Tereza Kaiserová, Petra Myslíková. Foto Šárka Mašlová

Jedna z jirkovských hráček Monika Plochá. Foto Petra Dojáčková

Turnaje, který je s benefiční akcí
spojen, se zúčastnily tři týmy:
Aligátorky vedený Pavlou Jandovou, Ervěnice/Souš (tým vedla
Šárka Mašlová) a věznice Všehrdy pod vedením Petra Čmundy.

Ženský fotbal v Jirkově zůstává zachován!
Název SK Ervěnice-Jirkov z ženského fotbalu nezmizí. Tým kvůli
nedostatečnému kádru přerušil
po podzimu činnost a jeho hráčky
nastupovaly za Baník Souš, který

Pomohly Souši vzhůru
Po odhlášení žen SK Ervěnice
- Jirkov ze soutěže (viz předchozí článek) se jirkovské hráčky
zapojily do týmu Baník Souš.
Jirkovské a soušské hráčky společnými silami zahájily jarní cestu
vzhůru tabulkou. Ze sedmi jarních
zápasů pětkrát vyhrály, podlehly
jen suverénu soutěže Pavlíkovu
a druhým - teplickému béčku.
V těchto zápasech nastřílely 24
branek, inkasovaly jen sedmkrát.
To znamenalo celkové čtvrté místo v osmičlenné tabulce.
(lm)
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Kulturní servis

Kino
telefon: 474 680 337

čtvrtek 5. 7.
17:00 Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva EMA
rodinný, dobrodružný
20:00 Ant-Man a Wasp akční, dobrodružný
pátek 6. 7.
9:00 Věčně tvá nevěrná komedie, drama
17:00 Ant-Man a Wasp akční, dobrodružný
20:00 Jurský svět: Zánik říše scifi
sobota 7. 7.
17:00 Pat a Mat znovu v akci animovaný
20:00 Ant-Man a Wasp akční, dobrodružný
neděle 8. 7.
17:00 Příšerky z vesmíru animovaný
20:00 Jurský svět: Zánik říše scifi
čtvrtek 12. 7.
17:00 Hotel Transylvánie 3: Příšerózní
animovaný
20:00 Ant-Man a Wasp akční, dobrodružný
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pátek 13. 7.
17:30 Mrakodrap akční, drama
20:00 Ant-Man a Wasp akční, dobrodružný
sobota 14. 7.
15:00 Pat a Mat znovu v akci animovaný
17:00 Hotel Transylvánie 3: Příšerózní
animovaný
20:00 Jurský svět: Zánik říše scifi
neděle 15. 7.
17:00 Hotel Transylvánie 3: Příšerózní
animovaný
20:00 Mrakodrap akční, drama
čtvrtek 19. 7.
17:00 Hotel Transylvánie 3: Příšerózní
animovaný
20:00 Mamma Mia! Here We Go Again
muzikál
pátek 20. 7.
9:00 Pepa komedie, drama
17:30 Mamma Mia! Here We Go Again
muzikál
20:00 Jurský svět: Zánik říše scifi

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.
pátek 20. 7. 18 hodin
Spirituál kvintet
Koncert na louce před zámkem.
Vstupné: předprodej v Jirkovském informačním
centru 250 Kč, na místě 280 Kč.

pondělí - pátek 8:00 - 17:30 hodin
Miniškolka
Možnost docházení dětí denně nebo
dle potřeby jen určité dny v týdnu.

23. - 29. 7. KINO NEPROMÍTÁ
čtvrtek 2. 8.
17:00 Úžasňákovi 2 animovaný
20:00 Plán útěku 2 akční, thriller
pátek 3. 8.
9:00 Hastrman romantický, thriller
17:30 Chata na prodej komedie
20:00 Mission Impossible - Fallout akční,
dobrodružný
sobota 4. 8.
17:00 Úžasňákovi 2 animovaný
20:00 Mamma Mia! Here We Go Again
muzikál

Galerie Jirkov
telefon: 724 685 288

každou středu od 18 hodin
Relaxační cvičení s Helenou Kukrálovou
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

Městské sklepy

pondělí - pátek 8:00 - 17:30 hodin
Miniškolka
Možnost docházení dětí denně nebo
dle potřeby jen určité dny v týdnu.

neděle 22. 7.
17:00 Hotel Transylvánie 3: Příšerózní
animovaný
20:00 Mrakodrap akční, drama

neděle 5. 8.
17:00 Úžasňákovi 2 animovaný
20:00 Chata na prodej komedie

Zámek Červený Hrádek
telefon: 474 684 560
Pohádkový svět

sobota 21. 7.
17:00 Hotel Transylvánie 3: Příšerózní
animovaný
20:00 Ant-Man a Wasp akční, dobrodružný

Městská věž

telefon: 474 654 265

Muzeum Jirků
V městské věži u kostela sv. Jiljí se nachází
netradiční muzeum Jirků. Najdeme zde desítky
relikvií, které se pojí se jménem Jirka.
Exponáty věnovaly slavné osobnosti, nosící
toto křestní jméno.
Výstava je otevřená vždy od úterý do neděle
od 10 do 16 hodin, víkendový provoz je prodloužen do 16:30.
Vstupné 30 Kč, děti od 4 let, senioři do 65 let,
držitelé průkazek ZTP a ZTP/P, Jirkové
a Jiřinky 20 Kč.

Z větší části zachované městské historické
sklepy byly hloubeny v pískovém pahorku
uprostřed města v letech 1555 - 1595 na příkaz majitele panství Kryštofa z Karlovic.
Vznikly jako ochrana majetku, listin a zboží
proti živelním pohromám. Velmi brzy se začalo sklepení využívat ke skladování a kvašení
piva, které se v Jirkově vařilo od roku 1443.
Za druhé světové války využívala sklepy německá armáda.
Vstupné dospělí 70 Kč, děti od 4 let, studenti,
senioři od 65 let, držitelé průkazu ZTP 40 Kč.

Jízdárna zámku
Červený Hrádek
Technické muzeum - výstava historických hasicích přístrojů, koněk a přilbic,
řemeslné stroje.
Vstupné 20 Kč.

