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Poni čený dům nabí dne
p o ce l kov é př es t av bě
služební by t y
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Radnice chce služební byty ve
zrekonstruované budově v Nových
Ervěnicích jako benefit pro profese,
které městu citelně scházejí

L i d é s i s a m i u rč í, k a m
p ů j d e mi l i o n z ro z p o č tu
Město dá svým
obyvatelům možnost
vybrat si konkrétní
projekt, který by
mohlo následně
využít pro zlepšení
žití v okolí jejich
bydliště

„J s e m č l o v ě k ,
k te rý o i l u z e jen
ta k n e p ři c h á z í“
Rozhovor s Darinou
Kováčovou, která v křesle
starostky bude už 100 dnů
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ÚVODNÍ SLOVO

Hledejme a nacházejme to dobré...
Jsem Jirkovan, už tři desetiletí.
Přibližně stejnou dobu jsem novinář. V Jirkově jsem těsně po listopadové revoluci svou kariéru žurnalisty začínal a sem se teď také
vracím, do Jirkovských novin.
Jsem bohatší o zkušenosti, které mi dalo posledních deset let
v novinařině na krajské a celostátní úrovni; nejdříve v Mostě a pak
v Ústí nad Labem, kam jsem z Jirkova donedávna dojížděl.
Mí kolegové v krajské redakci,
kteří nikdy v Jirkově nebyli, vesměs vnímali naše město jako vyloučenou lokalitu, podobně jako
nechvalně známé mostecké sídliště Chanov či litvínovský Janov.
Takový mediální obraz mě mrzel, marně jsem jim vysvětloval,
že nemohou soudit podle několika
místních ulic, o nichž se nelichotivě píše v souvislosti s nepřizpůsobivými obyvateli a se spekulanty, kteří na nich vydělávají.

Když pak někdo z mých ústeckých kolegů do Jirkova soukromě
zavítal, ať už sám či s rodinou, odvážel si většinou příjemné zážitky
a změnil na město názor. Byl překvapený, jak je Jirkov turisticky
i historicky zajímavý, jak půvabný
je zámek Červený Hrádek a jakou krásnou přírodou oplývá jeho
okolí - v létě, v zimě, po celý rok.

Jirkov je plný studentů, jak jsem
se mohl každé ráno při čekání na
vlak na zdejší železniční zastávce
přesvědčit. Chci věřit, že tato generace dnešních teenagerů své
město za pár let neopustí a zůstane v něm bydlet, byť bude třeba
za prací někam dojíždět.
Pevně doufám, že Jirkov s nesmazatelným otiskem své slavné
historie spěje v dynamické město, které bude příjemným místem
k žití pro všechny slušné a pracovité obyvatele. A že už v očích lidí
odjinud nebude mít hanlivé přízvisko vyloučená lokalita.
V Jirkově se děje spousta pozitivních věcí, žije v něm i řada
zajímavých, nadaných, podnikavých, obětavých a cílevědomých
občanů. A právě kladným jevům
a jejich tvůrcům patří podle mého
soudu v městských novinách velký kus prostoru.
Vladimír Vacula, redaktor JN

NESTĚŽUJTE SI OKOLO, NAPIŠTE TO NÁM

Dotaz: Na sídlišti Na Borku parkují auta, kde nemají. Byli jste tu
pokutovat, ale děje se to pořád. Nemůžete tam také namalovat žluté
čáry, jaké už tu jsou na dvou rovinkách? Auta parkují hned za zatáčkou a natěsno před schody. Nedá se tudy pořádně projít, natož projet.
Jana Endischová, odbor majetku města a útvar investic: Vodorovné značení zákazu stání je zde nadbytečné, protože vyplývá
přímo ze Zákona o provozu na pozemních komunikacích. Přesto toto
značení na zvlášť nebezpečných místech provádíme. Někteří řidiči
však parkují často i na označených úsecích. Na jaře provedeme opět
obnovu a případné doplnění tohoto značení.
Martin Řehůřek, ředitel Městské policie Jirkov: Městská policie
zmiňovaný problém řeší po celém městě neustále.
Dotaz: Mám za to, že rekonstrukce mostu ev. č. 8 v Jirkově již proběhla před 10 - 15 lety. Proč se bude dělat znovu?
Martina Cermanová, odbor majetku města a útvar investic: Asi
si to pletete s mostem ev. č. 14 - obchvat sídliště - most přes Bílinu,
který se rekonstruoval v roce 2012 a je samostatným mostním objektem nad mostem ev. č. 8. - blíže k sídlišti Na Borku. Most ev. č. 8,
který je nejhorším ve městě, se bude rekonstruovat letos.
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Data vydání Jirkovských novin v roce 2019
Jirkovské noviny budou v roce 2019 vycházet stejně jako v loňském
roce vždy první středu v měsíci.
Výjimkou bude květen, kdy první středa vychází na státní svátek
a noviny tak vyjdou o den později.
V prosinci je pak datum vydání posunuté do půli měsíce.
Další Jirkovské noviny vyjdou:
3. dubna, 2. května, 5. června,
3. července, 7. srpna, 4. září, 2. října, 6. listopadu a 12. prosince.
Za datum vydání v tomto případě považujeme první den, kdy začne Česká
pošta roznášet noviny do schránek.

Jirkovské noviny dodáváme také na obecní úřady v Boleboři,
Strupčicích a Vrskmani.

Měsíčník pro obyvatele Jirkovska
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Místo bourání oprava. Poničený dům
nabídne po přestavbě služební byty
Vybydlený a zakonzervovaný
dům v ulici Osvobození v Nových Ervěnicích se nebude ani
bourat, ani prodávat. Radnice
má v úmyslu ho nechat opravit a zřídit v něm služební byty
pro profese, které městu citelně
scházejí.
„Služební byty by mohly být benefitem, který do Jirkova možná
přiláká nové strážníky, hasiče,
lékaře, zdravotní sestry, učitele,
sociální pracovníky nebo třeba
i kuchaře, kterých je nedostatek,“
vysvětluje místostarostka Dana
Jurštaková.
Zatlučená okna v přízemí, rozbité skleněné výplně, zchátralý
vzhled. Čtyřpodlažní cihlový dům
v ulici Osvobození čp. 1062 zeje
prázdnotou už dva roky. Poslední nájemce tu opustil byt v únoru
2017, poté byla budova patřící
městu odpojena od veškerých
energií a zabezpečena proti vniku
cizích osob.
Všech devět bytů 1+2 v tomto
činžovním domě, postaveném
v roce 1961, bylo v posledních
letech určeno většinou pro problémové nájemníky.
„Například pro dlužníky na nájmu, kteří měli soudem přiznané
náhradní byty, ale i pro nepřizpůsobivé, jejichž chování působilo
ostatním potíže,“ vyjmenovává
Marcela Vohnoutová, pověřená
řízením společnosti Městská
majetková Jirkov. Vzhledem ke
složení obyvatel se v domě pro-

Tato místnost v domě bývala
kuchyň. Zbyla po ní jen spoušť.

Most přes Bílinu (foto vlevo) směrem k sídlišti Na Borku čeká rekonstrukce, půjde o největší investiční akci realizovanou v tomto roce. Začne se také s rekonstrukcí synagogy (vpravo).
Foto Josef Dušek

Poškozený dům v ulici Osvobození čp. 1062 v Nových Ervěnicích je druhým rokem zakonzervovaný. Jeho
budoucí využití se už ale rýsuje.
Foto 4x Městská majetková Jirkov
váděly už jen nejnutnější opravy
a revize.
„Když tu lidem skončily nájemní smlouvy, už jsme jim je pro
dluh neprodlužovali,“ podotýká
Vohnoutová.
Už v době vyklizení vykazoval
celý objekt vlivem stáří a nedostatečné údržby značné známky
poškození. Od té doby se stav zakonzervovaného domu s největší
pravděpodobností ještě zhoršil.
„Když byla v roce 2017 budova
vyklizená, chystala se studie na
její opravu. Loni se počítalo s tím,
že se připraví projekt, to se však

O moc lépe to nevypadá ani v
bývalém obývacím pokoji.

nestalo. Proto bychom teď na jaře
chtěli vyhlásit výběrové řízení na
projektovou dokumentaci a nejpozději příští rok celý tento dům
zrekonstruovat,“ upřesňuje místostarostka.
Letos v lednu přišly městu dvě
žádosti o odkup této budovy. Zájemci o koupi uváděli, že by objekt a byty opravili a pronajímali je
slušným lidem. Radní ale prodej
kvůli zamýšlenému záměru přestavby objektu pro potřeby služebních bytů zamítli.
Vedení radnice má představu,
že byty určené potřebným profe-

Oloupané špinavé zdi a vytrhané lišty, taková je chodba.

sím nechá ve zmíněném domě
přestavět tak, aby odpovídaly
standardům dnešní doby a ne šedesátým letům minulého století.
„V domě by už nebylo devět
bytů, ale jen sedm. Ze tří na každém patře bychom udělali vždy
dva s prostornějšími kuchyněmi
a koupelnami. Tři byty bychom
ponechali jen v přízemí. Každý
by měl navíc kvůli vytápění svůj
plynový kotel,“ popisuje místostarostka a dodává, že město se
rekonstrukci domu chystá zařadit
do plánu investic na příští rok.
Podle vyjádření chomutovského
advokáta Pavla Poláka, o jehož
právní výklad radnice požádala, může o určení bytů v určitém
domě rozhodnout městská rada.
„Prohlášení o určení bytů jako
služebních bude realizováno ve
formě nájemních smluv,“ poznamenal Polák.
(vac)
Mimo schválený plán práce pro rok 2019 bude svoláno veřejné zasedání městského zastupitelstva na 20.
března od 15 hodin do zasedací místnosti MěÚ Jirkov.
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Zděděný problém:
neoprávněné mzdy
strážníků
Kriminálka vyšetřuje případ
neoprávněného vyplácení mezd
strážníkům z let 2015 až 2017.
Městští policisté tehdy v součtu tří
let získali navíc téměř 1,3 milionu
korun, na něž neměli nárok.
Nesrovnalosti ve výpočtu vyplynuly ze zprávy o rekonstrukci
mezd strážníků, kterou si radnice
nechala zpracovat. „Jde o jeden
z problémů, které jsme zdědili,“
říká starostka Darina Kováčová.
Rekonstrukce mezd strážníků
za období 2015 - 2017 se začala
připravovat loni na podzim. Vyšla
z výsledků auditu vzorku mezd
několika strážníků. Výsledky auditorská firma předložila letos
v lednu.
V uvedené období byla ještě
z větší části v čele městské policie její tehdejší ředitelka a do inkriminované doby spadá i pověřené vedení městské policie, než se
vybral nový ředitel strážníků. Dělo
se tak za bývalého starosty.
„O tomto problému jsme jednali
už počátkem února na městské
radě. Do toho zasáhla i skutečnost, že přišlo oznámení na státní
policii. Ta si vyžádala audit i zmíněnou rekonstrukci mezd a případem se začala zabývat. Je tam
určitě dělená odpovědnost osob,
jimž prošly pod rukama mzdy
strážníků. Nechceme určovat viníky, mohlo by to být v rozporu s
výsledky policejního vyšetřování,“
vysvětluje starostka.
(vac)
PRESTIŽNÍ CENA

Jirkovská jitrnice

V rámci prvních letošních farmářských trhů se v Jirkově konala soutěž o nejchutnější jitrnici.
V konkurenci pěti řezníků získal
nejvyšší ocenění Jaromír Šnajdr
z Volduch u Rokycan. Prestižní
nálepku Jirkovská jitrnice předala
vítězi starostka města Darina Kováčová. Foto Markéta Houdková
4
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Lidé sami v hlasování určí, kam
půjde milion z rozpočtu
Město Jirkov svým obyvatelům nabízí možnost vybrat si konkrétní projekt,
který by využilo pro zlepšení žití v okolí jejich bydliště

Jednotlivé návrhy na menší projekty občanské vybavenosti budou v prvním zkušebním ročníku limitované
částkou 400 tisíc korun.
Ilustrační foto Vladimír Vacula
Město hodlá spustit projekt
s pracovním názvem „Jirkované sobě“. Půjde o zkušební
verzi obdoby tzv. participativního rozpočtu, který lidem
umožňuje rozhodovat alespoň
o části veřejných výdajů.
Obyvatelé tak získají možnost
navrhnout konkrétní investici, která zlepší žití v okolí jejich bydliště.
V prvním ročníku této akce mohou občané Jirkova rozhodnout,
za co radnice utratí jeden milion
korun.
Pokud se projekt osvědčí, město v dalším roce částku navýší,
aby lidé mohli navrhovat rozsáhlejší a dražší akce.
Zatím budou Jirkované rozhodovat o menších projektech, vesměs občanské vybavenosti.
Radnice čeká, že lidé budou
nejvíce posílat návrhy na vylepšení veřejného prostoru a zelených ploch v majetku města.
Mohou do určitých lokalit navrhovat například herní prvky, lavičky anebo třeba cvičební stroje

pro seniory, knihobudky a podobně.
„Jednotlivé návrhy budou nyní
limitované částkou 400 tisíc korun,“ upřesňuje starostka Darina
Kováčová.
Svůj nápad na vylepšení okolí
nebo zlepšení prostředí bude muset občan předložit jako jednotlivec.
„Uvažujeme i o tom, že si bude
muset opatřit na podporu svého
návrhu patnáct dalších podpisů.
To proto, abychom se zabývali
nápady, o něž stojí více lidí,“ poznamenává Kováčová.
Občané budou moci předkládat
projektové návrhy elektronicky
i písemně, to je na zvážení každého předkladatele.
K tomuto účelu poslouží formulář, který radnice připravuje a dá
včas vědět, kde ho zájemci naleznou.
Lidé v něm například vyplní název svého projektu, pro koho by
měl být přínosný a též nástin rozpočtu, tedy odhad, kolik asi bude
akce stát.

„S přibližným vyčíslením projektu předkladatelům případně
pomohou jednotlivé odbory městského úřadu,“ podotýká starostka.
Město chce, aby občané podávali své návrhy do konce dubna. „Pak budeme mít měsíc na
to si nad nápady předkladatelů
s jednotlivými odbory sednout
a posoudit, jestli jsou projekty realizovatelné či ne,“ nastiňuje Kováčová.
Následně ještě proběhne veřejné projednání, na kterém každý
podavatel svůj návrh představí
ostatním a bude se o něm hlasovat.
I hlasování o návrhu bude jak
elektronickou, tak také písemnou
formou. Každý z hlasujících bude
mít možnost dát svému projektu
nanejvýše dva hlasy.
„Za každý návrh budeme rádi.
Pokud si jejich podavatelé nebudou vědět s něčím rady, mohou
přijít na radnici, kde jim úředníci
ochotně s čímkoli poradí,“ uzavírá
starostka.
(vac)
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„Návrh na změnu
sociální dávky je
racionální“
Předseda vlády Andrej Babiš se
ztotožnil s návrhem představitelů
měst Jirkov, Kadaň, Chomutov
a Klášterec nad Ohří, kteří ho
vyzvali ke změně zákona, jež by
účinně pomohla v boji proti obchodu s chudobou.
Zásadním návrhem je, aby se
příspěvek na bydlení vyplácel maximálně do výše obecního nájmu.
Zástupci radnic jsou přesvědčeni,
že když to nebude výnosné, nebude tato sféra lákat spekulanty.
Například v Jirkově vlastní
spekulanti třetinu ze tří tisíc bytů
v SVJ. „To je otřesné číslo! Nejhorší je, že jako město nemáme žádný nástroj, jak tomu čelit,“ upozornila jirkovská místostarostka
Dana Jurštaková. „Hájíme zájmy
slušných občanů, kterým se zhoršila kvalita jejich bydlení, jsou to
mnohdy senioři. Chtěli by dožít ve
svém a přitom se bojí neslušných
sousedů,“ zdůraznila Jurštaková.
Premiér nyní na dopis představitelů radnic odpověděl. Konkrétní návrh na změnu sociální dávky považuje za racionální. „Váš
návrh byl postoupen ministerstvu
práce a sociálních věcí. Souhlasím s vámi, že systém sociálních
dávek je potřeba revidovat a upravit,“ píše Babiš.
(vac)

3/2019
JEDNÁNÍ O REKONSTRUKCI

Město a architekti hledají novou
podobu vyklizené budovy

Jirkovští radní se koncem února sešli s architekty a zástupci opozičních klubů nad dopracováním variant
rekonstrukce vyklizené budovy čp. 1561 na náměstí Dr. E. Beneše, v níž působila Komerční banka a další
provozovny. Účastníci domluvili na březen pracovní setkání zastupitelů, na němž je seznámí s projednanými
variantami přestavby objektu.

Novodobý objekt před lety nahradil zbouranou starou zástavbu na náměstí. Jeho zázemí už ale přestalo vyhovovat. Foto 2x Vladimír Vacula

Přestavba budovy čp. 1561 má
začít v půli roku a potrvá asi rok
a půl. Původní předpoklad nákladů byl 40 milionů korun bez DPH,
ale projektanti navrhli rekonstrukci za 115 milionů s DPH. To bylo
pro město drahé. Proto architekti
projekt upravují, aby se přiblížil
šedesáti milionům. Myšlenkou je
rozdělit objekt do dvou bloků se
střechami kolmo k sobě. Banka
a restaurace tu budou mít opět své
místo, zbylé prostory se připraví
pro využití podle potřeby.
(vac)

NOVINKY Z MĚSTA

Do „Pražáku“ se vrátí restaurace

V historickém domě v Kostelní čp. 75, kde bývala restaurace
„Pražák“, se bude opět provozovat pohostinská činnost.
Poté, co se z náměstí odstěhovala restaurace U Radnice, tak
lidé získají novou možnost, kam
si v centru města zajít na oběd.
Prostory převzal v únoru místní
podnikatel, který ihned začal interiér restaurace a jídelny upravovat. „Chce mít vše hotové už

v dubnu, kdy předpokládá zahájení provozu. Jestli bude podávání obědů formou bufetu či jinak,
nový nájemce ještě upřesní,“ informovala Marcela Vohnoutová,
pověřená řízením společnosti
Městská majetková Jirkov
Poslední velké opravy této restaurace a kuchyně o rozloze
230 m2 proběhly před osmi lety.
Bývalému „Pražáku“ se pak léta
nedařilo. Po dokončení rekonstrukce tu první nájemce provozoval pohostinství do roku
2015 a jeho následovník necelý
rok. Poslední nájemce skončil
v listopadu 2018 po roce.
Nynější nájemce restauračních
prostor má zkušenosti se závodním stravováním.
(vac)

MONETU nahradí bankomat na vklady

Banka MONETA Money Bank
v Jirkově skončí. Její pobočka
na náměstí Dr. E. Beneše se 28.
března trvale uzavře.
Vedení banky městu sdělilo, že
se tak rozhodlo po vyhodnocení
efektivity a životaschopnosti této
pobočky.
„Naše služby nezaměřujeme
pouze na pobočkovou síť, ale
rozšiřujeme zároveň možnost
obsluhy tak, aby byla pro klien-

ty více komfortní. Proto je naším
záměrem umístit v Jirkově bankomat, který bude umožňovat i vklad
hotovosti,“ uvedl ředitel bankovní
divize Aleš Sloupenský.
Budova na náměstí, ze které
banka MONETA odchází, nepatří
městu, jedná se o soukromý objekt.
„Osud tohoto domu nám samozřejmě není lhostejný, takže se
snažíme najít řešení. Proto jsme
už zahájili jednání s majitelem
objektu,“ poznamenává místostarostka Dana Jurštaková.
Nejbližší kamenná pobočka,
kde banka MONETA zákazníky
po ukončení činnosti v Jirkově
obslouží, je v Ruské ulici čp. 156
v Chomutově.
(vac)
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Děti učí technika. „Jste šikulky,“ zní z tabletů

„Spočítej míčky. Jeden, druhý,
třetí. Správně, jsi šikulka!“ chválí
hlas z tabletu jednoho z předškoláčků v jirkovské mateřince Kaštánek.
„Seřaď jablíčka od celého přes
jednou a dvakrát nakousnuté až
po úplný ohryzek,“ slyší z obrazovky tabletu další dítko zabrané
do úkolu tak, že ve školce nevnímá okolní šum.
Digitální vzdělávání v mateřských školách podporuje ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Školkám nabídlo možnost
zakoupit potřebnou techniku, která u dětí rozvíjí základy algoritmizace, logického a informatického
myšlení. Na tabletech jsou nainstalovány aplikace vhodné pro výuku v mateřských školách.
Jirkov nabízenou možnost využil. Do projektu EU Tablety do mateřských škol se ve městě zapojily
1., 3., 4., 5., 7. a 9. mateřská škola. Každá z nich tak získala deset
tabletů a nabíjecí jednotky.
Děti na tabletech pracují týdně
jednu hodinu, která však může být
rozložena na kratší časové úseky.

„Výuka je určena pro desetičlennou skupinu, v níž jsou minimálně tři děti, které jsou ohrožené
školním neúspěchem,“ vysvětluje
zástupkyně ředitelky MŠ Jirkov
Jaroslava Chrtková.
Předškolní vzdělávání probíhá

napříč všemi oblastmi. „Řízená
výuka rozvíjí paměť i koncentraci, pozornost, rychlost myšlení,
schopnost pochopení informací,
ale i jemnou motoriku. A také buduje vzájemný respekt mezi dětmi,“ dodává Chrtková.
(vac)

Učitelka Mateřské školy Kaštánek Žaneta Klůcová se svými svěřenci při výuce s novými tablety.
Některým dětem jdou úkoly téměř
automaticky, jiné se nad nimi více
zamýšlejí, všechny je ale moc
baví.
Foto Vladimír Vacula

MĚSTSKÁ POLICIE

Strážníci přitvrdili, už jen tak něco neodpouštějí
Doba, kdy městští strážníci řešili spoustu věcí s provinilci jen
domluvou, je nenávratně pryč.
Alespoň v Jirkově.
Ze zprávy o činnosti městské
policie za rok 2018, kterou její
ředitel Martin Řehůřek předložil jirkovským radním, je zřejmé,
že strážníci přešli od mírnějšího
řešení přestupků k tvrdším postihům. Loni ukládali větší množství
pokut, ve vyšších částkách a více
případů také oznámili správnímu
orgánu nebo Policii ČR.
Z předložené evidence vyplývá,
že strážníci loni řešili 4 067 přestupků, což je o 545 přestupků
více než předloni. Zatímco v roce
2017 udělili 1 167 pokut v celkové
výši 573 700 korun, v roce 2018
pokutovali v 1 631 případech za
celkem 1 279 600 korun (suma je
tedy více než dvojnásobná).
Velký nárůst je znatelný i v počtu oznámení správnímu orgánu
nebo státní policii, předloni šlo
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o 613 oznámení, loni jich bylo
o 389 více.
Městská policie se v loňském
roce více zaměřila na porušování obecně závazných vyhlášek
a veřejného pořádku. V obou případech přibylo v porovnání s předešlým rokem přestupků, zhruba

o třetinu. „Právě tady jsme začali
využívat především tvrdší postihy,“ zdůrazňuje Řehůřek.
Nejvíce oznámení od občanů se
týká problematiky dopravy. „Lidé

nám volají, že jim někdo parkuje na jejich předplaceném místě.
Přestože mají ve smlouvě, že si
mají sklopky zvedat, nedělají to
a pak požadují, aby jim městská
policie zajistila vyklizení obsazeného parkovacího místa,“ kroutí
hlavou šéf strážníků. Podle místostarostky Dany Jurštakové však
není možné, aby strážníci řešili
i takové věci. „Od toho tu nejsou,“
upozorňuje Jurštaková.
Další skupina oznámení se
týká špatně zaparkovaných vozidel, která nějakým způsobem
znesnadňují plynulost provozu.
„K tomu je třeba uvést, že podle
statistiky ministerstva dopravy je
v Jirkově k poslednímu dni roku
2018 evidováno na dvanáct a půl
tisíce vozidel, zatímco před čtyřmi
lety jich bylo ve městě o dva tisíce
méně,“ podotýká Řehůřek.
Sbor městské policie v současnosti čítá 18 členů včetně ředitele,
a protože nejde o konečný počet,

probíhá nábor nových uchazečů.
Ti by měli doplnit řady městské
policie na stav 26 strážníků.
K městské policii jsou už několik
let zařazeni pro výkon práce asistenta prevence kriminality lidé
z evidence úřadu práce. Od listopadu 2018 na této pozici působí
už čtyři pracovnice.
Zahajují službu kontrolou okolí
při příchodu dětí do škol. Jejich
další náplní práce je všímat si nepořádku ve městě. „Zjištěné skutečnosti fotograficky dokumentují.
Tato zjištění jsou každý den předávána odboru majetku města,
Krušnohorským službám a firmě Onza,“ upřesňuje Řehůřek.
V Jirkově je již 43 bezpečnostních kamer. Díky dotaci z Ústeckého kraje bylo možné propojit
kamerový systém strážníků na
Policii ČR. Ta tak má možnost online sledování záznamů z kamer
a v případě potřeby si může stáhout potřebné záběry.
(vac)
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100 DNŮ V KŘESLE STAROSTKY

„Jsem člověk, který těžko přichází o iluze“
Brzy to bude 100 dní, co se Darina Kováčová stala starostkou Jirkova. Skončilo jí tak pomyslné období hájení, které u politiků bývá
zvykem dodržovat.

Neztratila jste po 100 dnech
ve funkci první ženy Jirkova
počáteční ideály?
Jsem člověk, který těžko přichází o iluze. Myslím to tak, že se
vždycky snažím být optimistická
až do poslední chvíle. Po 100
dnech ve funkci starostky jsem
zjistila, že pokud chci zavést něco
nového, tak to má svůj proces.
Není to tak, že si člověk luskne
prsty a řekne: Tak to zařiďte. Vše
prostě nejde tak rychle, jak bych
si představovala.
Do jaké míry změnilo starostování váš život, především
ten osobní?
Přijde mi, že v osobním životě
najednou nemám téměř na nic
čas. Tím pádem jsem nucená si
svůj volný čas lépe organizovat
a i si ho více vážím. Dříve jsem
například často chodila do kurzů břišních tanců, což teď skoro
vůbec nestíhám. Byla jsem také

Starostka při projevu k uctění
Dne veteránů.
Foto J. Dušek
zvyklá hodně číst, teď nejsem
schopná pořádně dočíst knížku.
Své největší záliby se ale snažím
pokud možno neomezovat - cizí
jazyky, historii a cestování.
Spousta lidí si možná neumí
udělat představu, co vlastně
starostka dělá. Berou ji spíše
jako osobu, která zejména reprezentuje město. Jak vypadá
váš pracovní den?
Reprezentace spočívá v účasti
na různých kulturních a společen-

slavných barokních sochařů, otce
a syna Brokoffových, kteří na našem zámku působili, s tím, že i ve
městě máme od jednoho z nich
sochu - sv. Jana Nepomuckého
u Bíliny v Nábřežní ulici. Od dětství se mi líbí sochy lva a lvice
nad branou do vily principála Karla Kludského. A já věřím, že Jirkov
bude rodištěm i dalších významných osobností.

Dvaatřicetiletá Darina Kováčová.
ských akcích města, které často bývají i večer a o víkendech,
a dále třeba v konání svateb nebo
vítání občánků na radnici. Co se
týká klasické pracovní činnosti, ta
je vlastně 24 hodin denně. Starosta musí být nonstop na telefonu,
kdyby se ve městě něco zásadního dělo. Kdyby například propukl
velký požár či jiná mimořádná
událost, při níž by bylo potřeba
poskytnout pomoc. Den starosty
se skládá z řady různých jednání.
Ať s lidmi zvnějšku, kteří potřebují
něco řešit ohledně kultury, sportu,
ve věcech majetkových či osobních, tak s tajemnicí a vedoucími
radničních odborů v záležitostech
fungování úřadu. Nebo třeba se
zastupiteli ohledně koncepčních
věcí, jakými je třeba otázka veřejných zakázek či problematika
parkování ve městě. Jednání probíhají i mimo budovu úřadu, například s městskými společnostmi
či dalšími institucemi. Každé pondělí také zasedá městská rada
a celý týden se proto připravují
materiály k projednání.
Než jste usedla do starostovského křesla, učila jste na
střední škole. Nestýská se vám
po kantořině a žácích? Která
z těchto dvou prací je klidnější?
Učila jsem od roku 2010 na
kadaňském gymnáziu. Z učitelské praxe mi podle mých přátel
a známých zůstala potřeba stále vše vysvětlovat v historických

Foto soukromý archiv
i jiných souvislostech, to je síla
zvyku. (smích) Po studentech, ale
i kantorech se mi stýská, už proto, že na postu starostky se setkávám především s dospělými.
Přitom teenageři člověku dávají
svěžest do života a zároveň vás
stále udržují ve střehu. (smích)
Vyhnula bych se porovnání, které
z těchto dvou zaměstnání je klidnější. Kantor je permanentně ve
stresu, po celou pracovní dobu.
U starosty je podle mé zkušenosti
stres větší, ale bývá spíše nárazový.
Co máte ráda na Jirkovu?
Je to město, ve kterém jsem
vyrůstala. Někteří lidé říkají, že
Jirkov není hezký, já si myslím opak. A jsem přesvědčena,
že má co nabídnout. Jirkov má
i krásnou okolní přírodu. Protože
jsem zatížená na dějiny, mám
ráda Červený Hrádek, už odmala. Často i připomínám historii

Do politiky jste vstoupila v
poměrně raném věku, snila jste
o tom, že jednou budete profesionální političkou?
Jako malá jsem snila o tom, že
budu baletkou (smích) nebo možná učitelkou. Ale nikdy mě v době
dospívání nenapadlo, že budu
političkou. Až na vysoké škole
mi blesklo hlavou, že bych mohla
být ve svém městě aktivní, až se
vrátím ze studií. Do politiky jsem
vstoupila v roce 2014, kdy jsem
se stala jirkovskou zastupitelkou,
a začalo mě to bavit.
Jaké je vaše životní krédo? Dá
se jím řídit i při práci na radnici?
Mým krédem je, že je potřeba
brát život s nadhledem. Všechno dobré bychom měli přijímat
s pokorou a vědomím, že to není
samozřejmost. Měli bychom přijímat také to zlé, co se nám děje,
protože i to má pravděpodobně
svůj smysl. Díky tomu se třeba
dokážeme odrazit ode dna. Myslím, že těmito zásadami se dá
řídit i při práci na radnici, kterou
beru jako veřejnou službu. Uvědomuji si ale, že se mi to snadno
říká, když jsem starostkou teprve
chvíli…
(vac)

Při svatebním obřadu se závěsným odznakem starosty. Foto V. Vacula
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Sedmé nebe malíře Pavla Wolfa
Výtvarník Pavel Wolf říkával, že
ve své tvorbě zabloudil do úporné
reality, přestože prošel moderními
směry a měl v nich úspěchy. Obdivu se dočkaly jeho impresionistické portréty, krajiny, zátiší, akty
a fantazie. Nakonec se ocitl v realismu s fotografickou přesností.
Přiznával, že je to řehole, která
ubíjí rozlet. Na vlastní kůži mnohokrát poznal, kolik času a námahy zabere popisný obraz. Poctivě
maloval každý detail - i nejmenší
okénko, ceduli, turistickou značku
na stromě... tak, jak je viděl.
Když si Pavel Wolf vybíral mezi
prací za peníze nebo z lásky,
mnohdy volil to druhé. Jeho uměleckým krédem bylo malovat pozitivní věci pro lidi.
Na svých obrazech zachycoval život kolem tak, jakoby se
vše mělo zastavit jen na malou
chvilku právě pro malíře - tekoucí
voda, uličky mezi domy, kostelní
věž, kolotoč.
Výstava jeho působivých obrazů v jirkovské Galerii je prodejní
a potrvá do 21. března.
(vac)
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Na vernisáži výstavy Sedmé nebe Pavla Wolfa dojemně zavzpomínal na již nežijícího kadaňského výtvarníka
jeho dlouholetý kamarád a kolega Jaroslav Dostál (na snímku s galeristkou Hanou Zvalovou). Vykreslil ho jako
renesančního člověka, který si bedlivě všímal věcí a jevů kolem sebe. Kromě malování se Pavel Wolf s vášní
věnoval také fotografování, psaní sloupků do okresních novin a nade vše miloval jízdu na kole malebným okolím
Kadaňska.
Foto Vladimír Vacula
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SPOLEČENSKÉ DĚNÍ

Plesu kralovala tombola
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Nízkoprahová zařízení pro děti
a mládež klub Kámen a Klub Molo
z neziskové organizace Světlo
Kadaň uspořádala 22. února vernisáž kreseb klientů v jirkovské
čajovně Zen. Výstava nese vypovídající název Můj svět, moje fantazie. Cílem expozice je podpořit
talent dětí a mládeže ze sociálně vyloučených lokalit. Vernisáž
navštívili nejen lidé z Jirkova, ale
přijeli se podívat i svěřenci z Dětského domova se školou v Místě. Výstava potrvá do konce března.
Foto Mirka Hanyková

l

Po tombole s 548 cenami, mezi nimiž dominovali divočák, kolouch či wellness pobyty na Lesné nebo na zámku Červený Hrádek, se na letošním Mysliveckém plese města Jirkova jen ´zaprášilo´ - byla vyprodaná během
45 minut. Hlavní výhry předala šťastlivcům starostka Darina Kováčková (na snímku). Zlatým hřebem večera
bylo vystoupení Heleny Zeťové a i přesto, že byla nemocná, na jejím zpěvu to nebylo znát. Jako každoročně
ples zahájil soubor Halali působící při ZUŠ a k tanci a poslechu hrál orchestr Klub 49. Foto Markéta Houdková
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Saxofony jedou do kraje! Kvarteto i trio nabraly dobrý směr

Adéla Dobešová, Vít Novák, Jan Řezníček a Nicol Matějková.
Konec února, březen a duben
je pro základní umělecké školy
obdobím soutěží. Ze školních kol
postoupili žáci do kol okresních,
a tak i my máme želízka v ohni.
Do chomutovského okresního
kola soutěže v komorní hře s převahou dechových nástrojů jsme
vyslali tři komorní seskupení - klarinetové trio ve složení Elen Filípková a Adam a Filip Rohuschovi,
saxofonové trio - Lucie Skalníková (saxofon), Nikola Matějková
(saxofon) a Martin Matocha (klarinet) a saxofonové kvarteto - Adéla Dobešová, Nicol Matějková, Vít
Novák, Jan Řezníček.

Klarinetové trio si soutěž vyzkoušelo poprvé, spíš se jen seznamovalo, co ho v příštích letech
čeká a čestné uznání bylo oceněním jeho práce. Ti starší, tedy
saxofonové trio a kvarteto, už ´jeli
naostro´ a nabrali dobrý směr.
Oba soubory získaly postup do
krajského kola. Saxofonové kvarteto přitom získalo nejvyšší počet
bodů ze všech souborů okresu.
Krajské kolo proběhne 21. - 22.
března v ZUŠ Litoměřice.
Soutěžícím blahopřejeme. Poděkování patří i jejich učitelům
Kateřině Škardové a Vilému Liebigovi.
Milena Sailerová

MĚSTSKÉ GYMNÁZIUM A ZŠ JIRKOV

Triumf jirkovského gymnazisty

Adam a Filip Rohuschovi a Elen Filípková.

Lucie Skalníková, Nikola Matějková a Martin Matocha.
ZŠ STUDENTSKÁ

Tonda Obal na cestách

Po třech letech se u nás opět
zastavil Tonda Obal. Jedná se
o ekologický program Tonda Obal
na cestách a ten má za úkol učit
děti správnému třídění odpadů
v duchu hesla „Nejlepší odpad je
žádný odpad“.

V Sarajevu se konal evropský olympijský festival mládeže EYOF 2019,
na němž se v rámci soutěže v hokeji ukázal v parádním světle i student
prvního ročníku Michal Gut. V konkurenci šesti týmů juniorů do 17 let
dokázali čeští mladíci zchladit horké hlavy ruských soupeřů výhrou 2:1,
což se v této soutěži podařilo poprvé. Druhým zlomovým momentem byla
finálová bitva s Bělorusy 3:1. Našemu studentovi, který nosil kapitánské
C, gratulujeme k cennému vítězství.
Vladimír Šmíd
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Foto 3x ZUŠ

Objednali jsme si čtyři lektory,
abychom během jednoho dopoledne stihli proškolit všechny naše
žáky. Něco jsme si zopakovali,
něčemu se naučili, trochu si zasoutěžili a dostali jsme i pochvalu
a malé odměny.
(jk)

Ekologický program učí žáky správně třídit odpad.

Foto archiv školy
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MĚSTSKÉ GYMNÁZIUM A ZŠ JIRKOV

ZŠ BUDOVATELŮ

Angličtinář z Jirkova zabodoval

Den otevřených dveří

V pátek 8. března od devíti a deseti hodin pořádá ZŠ Budovatelů Den
otevřených dveří, v rámci nějž přivítá rodiče a budoucí prvňáčky. Ti si budou moci prohlédnout prostory školy, podívat se do tříd a zhlédnout část
výuky. Všichni zájemci jsou vítáni. Ivana Drozdová, zástupkyně ředitele
Každoročně se studenti jirkovského městského gymnázia účastní nejrůznějších soutěží a olympiád. Letos zabodoval student 3. ročníku Petr
Hájek, který se umístil na třetí příčce v okresním kole soutěže v anglickém jazyce, kategorie gymnázia. Konkurence byla vskutku veliká, a když
přihlédneme k faktu, z jakého počtu studentů vybírá jirkovské gymnázium
oproti jiným školám, ceníme si jeho umístění o to víc.
Lenka Říhová

ZŠ STUDENTSKÁ

Přijeli představit svou zemi

Němčináři slavili úspěch

Čtyři zahraniční studenti - z Tuniska, Číny, Indie a Turecka - přijeli představit svou zemi a kulturu v rámci projektu EDISON. Velmi k tomu přispěly hostitelské rodiny, které studenty ubytovaly. Jedna žákyně se dokonce
vzdala své postele, aby mohla návštěvu pozvat. Moc hezký příklad orientální pohostinnosti, která je v našich zemských šířkách tak vzácná. (mš)

Výstava žákům ukázala jiné světy
Výstava
Výstava žákům
žákům ukázala
ukázala ii jiné
jiné světy
světy

Žáci Městského gymnázia a Základní školy Jirkov se 8. února zúčastnili
okresního kola olympiády v německém jazyce. V kategorii 6. a 7. tříd reprezentovali naši školu dva soutěžící. Ve velké konkurenci obsadila Eva
Bobysudová (7. C) druhé místo a Tomáš Baďura (7. B) se umístil na třetí
příčce. Ve starší kategorii si vedla dobře i Kateřina Drdelová (8. C), která
si ´vyšprechtila´ pěkné sedmé místo.
Eva Vokurková

Školáci ze 4. A ZŠ Studentská navštívili v Galerii Jirkov výstavu fotografií Věry Vernerové. Fotografka prozkoumávala rozličné lidské
podmínky zachycováním okamžiků krásy, elegance, lítosti i důstojnosti. Od módy ve třpytících se evropských velkoměstech přes komerční
prostředí na Blízkém východě až k chudobným vesnicím v daleké Africe a Asii. Čtvrťáci tak mohli porovnávat svůj svět, ve kterém žijí, se
světem jiných lidí. Díky tomu si většina z nich uvědomila, jak málo někdy stačí ke štěstí a jak nám naše starosti najednou připadají malicherné.
Foto archiv ZŠ
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DOMOV PRO SENIORY

Vozík pro nejmladšího klienta a oslava masopustu

Pan Petr se raduje z elektrického vozíku, který mu za účasti vedení
radnice a MěÚSS předal sponzor.
Jako každý rok jsme i letos oslavili období masopustu zábavou
se skupinou Úlet. Ale ještě předtím, než masopustní veselí začalo, jsme v zařízení pro seniory
U Dubu přivítali Tomáše Vondrušku ze společnosti AURA Medical,
která je významným českým dodavatelem zdravotnických přístro-

jů a vybavení. Spolumajitel firmy
Pavel Zavadil se rozhodl věnovat finanční částku na dar pro
Městský ústav sociálních služeb
Jirkov. Zástupce firmy za námi
z Prahy přijel se sponzorským
darem, kterým byl nový elektrický
vozík pro našeho nejmladšího klienta, pana Petra.

Při bujarém masopustním veselí nesměl chybět ani kostýmní tanec
s klienty.
Foto 2 x Blanka Koblicová
Dárek byl slavnostně předán
jeho budoucímu uživateli, kterému udělal velikou radost. Předání
se spolu s hostem ujala ředitelka
MěÚSS Eva Šulcová, starostka
Darina Kováčová a místostarostka Dana Jurštaková. Potom se již
naplno rozběhla samotná zábava doplněná o vystoupení s ma-

KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ

ŽKS JIRKOV

O rysovi a rallye

Navštívil nás Jiří Sochor z Březence s mládětem rysa. Mladý
Ríša se choval velmi ukázněně. Nejohroženější kočkovitou
šelmou na světě je právě rys
ostrovid. K nám se vrátil ze slovenských Karpat. Dnes žije
v Beskydech 10 až 15 rysů, nejpočetnější skupina je na Šumavě.
Přáním pana Sochora je, aby se
rys objevil i v Krušných horách.
Proto používá takovouto osvětu.
Vidět se zblízka s mladou ženou, která se zúčastnila závodu
Rallye Dakar jako aktivní závodnice na motocyklu, se nám poštěstilo díky člence našeho klubu Jitce
Šrámkové. Tuto možnost nám
zprostředkovala a my jsme mohli
sledovat celou cestu její vnučky
Gabriely Novotné.
Závody se konaly letos v lednu, start byl v peruánské Limě.
Pět tisíc kilometrů bylo rozděleno do deseti etap, sedmdesát procent trasy na písku
v poušti. Gabriela nám poutavě vyprávěla o obtížnosti trati
a vyprávění doložila promítanými
záběry. Závodu se zhostila velmi
dobře a dojela jako první Češka
až do cíle. Jiřina Frantová, KAS
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sopustní tématikou. Vystoupením
číslo jedna byl průvod masopustních kostýmů, dalším ptačí tanec
nebo třeba pěvecké vystoupení
v maskách. Zábava se vydařila,
zaplnila sál a nikomu se nechtělo
odejít. Zároveň se už všichni těší
na další, která nás čeká před Velikonocemi.
(bk)

„Jaro, jaro už
vstává…“

Rysa Ríšu s sebou přinesl na besedu jeho chovatel Jiří Sochor.

Úspěšná závodnice Gabriela Novotná.

Foto 2x archiv KAS

...to je část písně s textem Pavla
Bojara a v tento čas to není nepravdivé tvrzení. Cyklisté už vyrazili na oschlé cesty, zahrádkáři
nakupují semínka a náš Komorák každý pátek pilně nacvičuje
nové skladby. Však nás i letos
čekají krásná pěvecká vystoupení
a mnoho zážitků se zpěvem.
Ten první, Jarní koncert Ženského komorního sboru, se uskuteční
6. dubna v 18 hodin v ZUŠ Jirkov.
Tentokrát si společně zazpívají tři
generace jirkovských zpěváků,
či spíše zpěvaček. Předneseme vám několik nových skladeb,
vrátíme se i ke krásným „ebenovským“ oslavujícím právě jaro.
Budete mít možnost ocenit úsilí
všech zpěváků napříč generacemi. Tu nejdříve narozenou reprezentují Jirkovské seniorky, střed
- to jsme zatím my, a nejmladší
generaci zastoupí sbor Slavíček.
V květnu zavítá ŽKS Jirkov na
pozvání sboru Kvítek do Loun.
Tam se zúčastníme Setkání pěveckých sborů a doufáme, že opět
vyrazíme na ´festiválek´ v Hrádku
u Nechanic. Eva Rendlová, ŽKS
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RUČNĚ PSANÁ KRONIKA Z ROKU 1934

Kronika Sokola Jirkov - II.

Nový exotický sport: volley-ball neboli "odbíjená"
Na schůzi místního odboru Národní jednoty sokolské (N. J. S.)
v březnu konané na přání br. Peroutky, t. č. jednatele, referoval br.
Lesák o pokročení či nepokročení uskutečniti založení „Sokola“
v Jirkově. Posluchači se zájmem
vyslechli jeho referát a jejich zájem a věcná debata o dalším
předsevzatém úkolu povzbudila
ho k další práci.
Jakési sokolské cvičení začalo
již v květnu 1933, kdy za dohody některých zájemců „odbíjené“
(volley-ballu) objednal br. Lesák
u Č. O. S. v Praze síť na hraní
„odbíjené“ – ale jen s tou podmínkou, že dojde-li k založení „Sokola“ v Jirkově, že se hráči věnují

„Sokolu“. Byli to: Macoun, Šroubek, Čondl, Kubíček, Štěpnička,
Hoser, Smolík, Morávek, Šíma,
sestry Plzáková, Kouklová a br.
Lesák.
Nejprve se hrálo ve škole, zájem
byl dost dobrý, ale měli jsme málo
místa a přemýšleli jsme, kam se
přestěhovati.
Na vlastní žádost br. Lesák byl
vyslán „Těl. Jed. Sokol Chomutov“ do 14-denního kursu cvičitelské školy „Českosl. Obce Sokolské v Praze“, aby nově ustavená
pobočka měla cvičitele. Tím bylo
snad postaráno o vedoucího, ale
nebylo postaráno, kde by se mohlo cvičiti, o tom až doposud se nic
určitého nevědělo. V měsíci září
bratři: F. Šíma (říd. uč.) a J. Lesák prohlíželi pozemky náležející

Ilustrační snímek ze Spojených států amerických z 20. let, dob počátků
rozšiřování volley-ballu neboli odbíjené do světa, tedy i k nám.

„Čsl. státním drahám“. Bylo jich
několik, ale žádný nevyhovoval,
buď byl úzký nebo blízko želez.
trati - tak byli zase bez naděje.

Letní cvičiště na spáleništi,
v zimě v hospodě
Na štěstí našli u dráhy velký,
krásný, ohražený pozemek, náležející p. Martinovi. Poněvadž tehdy p. J. Martin vyhořel, usoudili,
že pro všeobecně nepříznivé poměry nebude na spáleništi ani na
přilehlém pozemku stavěti. Rozhodli se, že s p. Martinem se bude
vyjednávati o pronájmu tohoto pozemku pro letní cvičiště „Sokola“.
Pan Martin ochotně vyjednával
a podal nám písemnou nabídku,
v níž žádal za roční nájem pozemku o rozměru 60x60 m částku
1 000 korun. Cena trochu moc
přemrštěná, avšak usmlouváno
bylo na částku 350 Kč ročního
nájmu, kterážto cena byla pro nás
přijatelná, za jistého předpokladu,
že český školní výbor bude přispívati „Sokolu“ k uhrazení nájmu
přiměřenou roční částkou, poněvadž na cvičišti by cvičily také
školní děti. Dále dovolil p. Martin,
že můžeme na cvičišti letos až do
zimy hráti „odbíjenou“. Dovolil, že
„Sokol“ si může postaviti u spáleniště šatnu. Proto bratři Šíma
a Lesák jeli k br. Ing. K. Volšíkovi,
starostovi „Těl. Je. Sokol Chomutov“, referují mu o výsledku vyjednávání s p. Martinem. Bratrsky

poradil a slíbil všemožnou podporu k uskutečnění tohoto plánu
v jarním období 1934. O letní
cvičiště bylo již skoro postaráno,
ale co dělat přes zimu. Jak udržet
zájem těch, kteří vystupovali do
„Sokola“ s vědomím, že se bude
hned cvičiti. V České škole se nedalo cvičiti, protože místnosti byly
malé a úzké.
Proto bratr Lesák zašel k panu
Oberstovi, pronájemci hospody
u Červeného jelena“ a požádal
ho, zda by dovolil „Sokolu“ cvičiti
ve velkém sále, a kolik by požadoval za propůjčení od 5 - 9 hodiny večer. Pan Oberst žádal za vše
s topením a osvětlováním 245 Kč,
tedy cena dost přijatelná. Smluveno bylo prozatímně, že se bude
cvičiti jednou týdně ve středu,
a muži (společně) (s ženami
snad) od 7 - 9 hod. Bylo nutné
začíti v uzavřené místnosti proto,
abychom na jaře na letním cvičišti vystupovali trochu ukázněni,
zkrátka prošlí sokolskou tělocvičnou.

PUBLIKACE VYDANÁ MĚSTSKÝM NÁRODNÍM VÝBOREM V JIRKOVĚ

Jirkov včera, dnes a zítra - ohlédnutí za roky 1945 až 1984
Další archivní publikace, kterou v této rubrice představíme, je z minulosti poměrně nedávné. V roce 1984 vydal Městský národní výbor brožuru, pod jejíž předmluvou je podepsán předseda MěNV Věnek Ptáček. To je jediné jméno, které je tu uvedeno. Chybí autor textu, fotografií
i svérázných grafik. Řada údajů zde obsažených už byla v Jirkovských novinách publikována, omezíme se proto na zmíněný úvod a některé
zajímavé pasáže. Obrazová část zachycuje momentky ze života socialistického Jirkova.
Fakt, že radostné budování a šťastný život je zachycen na černobílých nepříliš kvalitních
snímcích, působí jako paradox asi až dnes - v oné době šedi to zřejmě bylo normální…
Naše město, náš domov
Na každé město jsou jeho obyvatelé hrdi. Stejně tak na město, o jehož historii dávnou, ale
zvláště o tu novou se chceme s Vámi podělit.
Jirkov se rozkládá pod Krušnými horami na
okraji mostecké hnědouhelné pánve, v těsné
blízkosti svého okresního města Chomutova.
Stranu připravil Luboš Mizun

Tato poloha sama od sebe určuje to, že v něm
nacházejí domov především horníci okolních
povrchových a hlubinných dolů, zaměstnanci
elektráren a valcíři z Válcoven trub a železáren
v Chomutově. Význam města roste od osvobození naší vlasti slavnou Sovětskou armádou
v roce 1945 úměrně s rozvojem těžby uhlí a výstavbou elektráren. Poválečná historie města
je spjata s rozsáhlou výstavbou. Každé desetiletí totiž znamenalo výstavbu jednoho sídliště.
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

PRODÁM lehký nákladní dvoukolový přívěs za osobní auto, připravený
k okamžitému použití. Tel.: 737 826 690

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

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%
Uvedené ceny jsou bez DPH

Řádková inzerce:

Pro soukromé osoby a neziskové
organizace: za 20 znaků včetně
mezer 10 korun.
Pro podnikatele, firmy: za 20
znaků včetně mezer 30 korun.

Společenská rubrika:
Blahopřání, vzpomínky.
Rozměr: 90 x 50 milimetrů.
Text + foto v rámečku za jednotnou cenu 50 korun.

Skauti a skautky všech věkových kategorií se scházejí v klubovnách na adrese: Chomutovská 301, Jirkov (staré vlakové nádraží).
Rozpis schůzek v týdnu je následující:
Kluci a holky do 6 let:
pondělí 16:45 - 18:00
Holky 7 - 11 let:		
čtvrtek 16:30 - 18:00
Holky 12 - 15 let:		
čtvrtek 17:00 - 18:30
Kluci 7 - 11 let:		
středa 16:30 - 18:00
Kluci 12 - 15 let:		
středa 16:30 - 18:00
Starší 15 let:		
pátek 18:00 - 19:30
Více informací získáte u vedoucího střediska Romana Kotýnka,
mob.: 724 095 313, email: r.kotynek@seznam.cz

Harmonogram přistavování
velkokapacitních kontejnerů
26. - 28. dubna: Jezerská, Školní, B. Němcové, Staré Vinařice
24. - 26. května: Na Stráni, Tkalcovská, Bezručova, Krušnohorská
u 4. ZŠ
28. - 30. června: Březenec, Za
Pilou, Nerudova, Křižíkova
26. - 28. července: Červený
Hrádek, Budovatelů, K. Marxe,
Kludského
30. srpna. - 1. září: Školní, Zahradní, Březový Vrch, Na Stráni
27. - 29. září: Mládežnická, Studentská - bývalý ÚP, Ervěnická,
Březenec
25. - 27. října: Hornická, Jindřišská, K. Popelky, P. Diviše
29. listopadu - 1. prosince: Staré Vinařice, Smetanovy sady, Mičurinova, B. Němcové
Kontejnery se přistavují vždy v pátek a vývozy se provádějí maximálně dvakrát za víkend - první vývoz v sobotu, druhý pak v pondělí,
v ranních hodinách.
OPRAVA: v únorovém vydání Jirkovských novin byla nesprávně uvedena cena 199 korun za brožuru ke hře Tripper, která je k dostání v informačním centru a na zámku. Správná cena brožury je 70 korun.
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Komerční banka se přestěhovala
do náhradních prostor

Pobočka Komerční banky v Jirkově, která sídlila na náměstí Dr. E. Beneše, se dočasně přestěhovala do historické budovy spořitelny v ulici
Kostelní 72. Komerční banka zachovala na novém působišti plný rozsah
svých služeb i stejnou provozní dobu, do Kostelní ulice přestěhovala také
své pokladny a bankomat. Její klienti se tedy nemusejí obávat žádného
omezení. Budova čp. 1561 na centrálním náměstí, kde působila pobočka
Komerční banky a další provozovny, je již vyklizena a připravena k rekonstrukci.
Foto Vladimír Vacula
Otevírací doba KB: pondělí 8:30 - 12:00 a 13:00 - 17:00, úterý, středa,
čtvrtek 8:30 - 12:00 a 13:00 - 16:30, pátek 8:30 - 12:00 a 13:00 - 16:00.
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STRUPČICE

Plesy ve jménu svatého Floriána, Huberta a Václava
Strupčická plesová sezona má tři hlavní body. Jsou to bál hasičů (jejich patronem je sv. Florián), ples myslivců (sv. Hubert) a ples, který
pořádá obec, jejímž patronem je svatý Václav. Protože je období plesání za námi, nabízíme ohlédnutí že těmito třemi společenskými akcemi.
Vysoká tombola
Myslivci zaplnili sportovní halu
do posledního místa, počet návštěvníků se podle organizátorů
blížil k pěti stům. Hudbu obstarala
kapela Klub 49, fanfáry na lesní
rohy ´dodal´ soubor Halali ze ZUŠ
Jirkov.
Tombola kromě více než šesti
set cen obsahovala také 20 kusů
vysoké zvěře. „Jednu z hlavních
cen nám přivezli naši zahraniční hosté, dlouholetí kolegové
z Rakouska. Do tomboly věnovali
víkendový pobyt pro dvě osoby
v Dolním Rakousku,“ uvedl jeden
z organizátorů Vladimír Stránský.
I dobročinná dražba „voněla“
zvěřinou - dražil se kamzík a divo-

Výzdoba byla stylová... sokolníkovi dravci vůbec draví nebyli...a po plesu přibyl pasovaný střelec muflonů.
čák. Výtěžek, úctyhodných 26,5
tisíc korun, získá místní knihovna.
Nechyběla ani oblíbená tradice pasování. „Tímto slavnostním ob-

řadem prošel jeden z rakouských
hostů, který u nás střelil svého
prvního muflona, a tak byl pasován na střelce muflonů,“ dodal

V. Stránský z Mysliveckého sdružení Strupčice, které ples pro
nimrody, ale nejen pro ně, pořádalo.
(lm)

šestnácti členů strupčického hasičského sboru, kteří své taneční
číslo pojali tentokrát v duchu spartakiády. „Podle ohlasů se bál opět

vydařil ke spokojenosti všech, lidé
zaplnili parket prakticky od první
písničky,“ ukončil ohlédnutí za bálem P. König.

◄ Jeden z předmětů dobročinné dražby. ► To nejsou spartakiádní Poupata, ale strupčičtí hasiči.

Hasiči neměli ples, ale bál
Společenská akce hasičů není
podle nich plesem. Léta se nazývala zábava, letos se z ní stal bál.
I ten přilákal tolik lidí, kolik mohl
- bylo vyprodáno. „Hrála nám skupina Promile, večer moderoval
Jiří Formánek,“ podává základní
informace o hasičské veselici jeden z jejích organizátorů, Petr König, a neopomene přitom zmínit

bohatou tombolu. V ní čekalo pět
stovek cen, mimo jiné televizor
a další spotřební elektronika.
Pauzy mezi hudebními bloky
vyplnil známý bavič Zdeněk Izer,
který opět předvedl svůj ojedinělý
humor. Nechyběla ani dobročinná
dražba dortu v podobě hasičského vozu a plyšového krokodýla,
která vynesla deset tisíc korun.
„Ty, spolu se dvěma plyšovými
mědvědy, jsme předali chomutovskému Klokánku,“ dodal König.
Zasloužený
aplaus
sklidilo
´půlnoční vystoupení´ v podání

◄ Plesající dostali do varu
umělci z muzikálu Mamma mia!
► Efektní lightshow předvedlTomáš Bartoš. Foto 7x V. Stehlíková

Obecní ples: Mamma mia!
Tečku za sezonou plesů udělal
ten, který pořádala obec. „Měli
16

jsme vyprodáno,“ konstatoval spokojeně starosta Luděk Pěnkava.
Ples měl obvyklý průběh, lidé se

bavili, tančili a zkoušeli své štěstí
v tombole, v níž bylo čtyři sta cen.
K tanci i poslechu hrála skupina
Aquarius. Hlavními hosty večera
byla čtveřice zpěváků z muzikálu
Mamma Mia. „Bořek Slezáček,
Jitka Asterová, Petra Peterová
a Michal Foret byli skvělí, okamžitě navodili výbornou atmosféru
a zaplnili parket lidmi. Ti si jejich
vystoupení užívali a podle jejich
reakcí se jim moc líbilo,“ hodnotí

starosta vrcholné chvilky večera,
jímž byla zakončena strupčická
plesová sezona.
(lm)
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STRUPČICE

Nový obecní bytový dům: zájemců je sedmkrát víc

Strupčice – V pondělí 18. února
měli zájemci možnost prohlédnout
si nový bytový dům ve Strupčicích. Třípodlažní budovu se dvanácti třípokojovými byty postavila
obec vlastními náklady. Stavba
vyšla na dvacet milionů korun. „To
by pro nás bylo moc, využili jsme
tedy nízkých úrokových sazeb
a vzali si úvěr,“ vysvětluje financování této výjimečné investice

starosta Strupčic Luděk Pěnkava. „Budeme ho splácet deset let,
to je pro náš rozpočet přijatelné.
Lidé zatím můžou bydlet.“
Polovina bytů má rozlohu 57
m², druhá 77 m². Všechny mají tři
pokoje a kuchyňský kout, k tomu
je třeba přičíst 20 m² sklepních
prostor. Byty v prvním a druhém
patře mají balkón o rozloze 16 m²,
přízemní pak terasu (20 m²).

VRSKMAŇ

V plánu je nové dětské hřiště

Bytový dům je stavebně napojen na sousední domov s byty pro seniory, který obec postavila před několika lety. Foto 2x Luboš Mizun

Vrskmaň - Pásmo zeleně nedaleko mateřské školy, osazené hracími prvky, by mělo brzo doznat výrazné změny. Obec tu plánuje postavit nové
dětské hřiště. Jak uvedl starosta Vrskmaně Václav Hora, to dosavadní
už nevyhovuje po stránce bezpečnosti a obec má připravený projekt na
výstavbu nového. Zažádá si na ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci
a pokud uspěje, nové hřiště bude hotové ještě letos. Celkové náklady
na výstavbu nového prostoru pro nejmenší činí milion korun, dotace by
měla pokrýt 70 % z nich.
Reprofoto OÚ Vrskmaň

Zájemců o prohlídku nového
domu se v pondělní odpoledne
sešlo dost, ale jak starosta připomíná, žádostí se na obecním
úřadě sešlo ještě mnohem víc.
„Je jich na osmdesát, takže je
zjevné, že zdaleka všechny neuspokojíme,“ připouští Pěnkava.
„Při rozhodování budeme vycházet z určitých kritérií, prioritou je
vazba na obec - aby tu žadatel
měl rodinu, případně práci nebo
volnočasové aktivity. I když tímto
sítem neprojdou všichni, odhaduji, že daná kritéria splní nejméně
dvojnásobný počet žadatelů, než
máme bytů.“ Je tedy logické, že
někteří žadatelé budou zklamáni.
O tom, kdo získá jeden ze dvanácti obecních bytů, rozhodlo

strupčické zastupitelstvo na svém
jednání 4. března.
(lm)

Jedna z návštěvnic domu Jana
Brůhová při prohlídce koupelny.

BOLEBOŘ

Dětský karneval rozjásal bolebořský kulturáček

Jak je vidět, legraci s kostýmy si užívali nejen malí,
ale i jejich dospělý doprovod. Foto 2x Lucie Kemrová
Boleboř - Jak rychle čas letí,
připomněl Bolebořským oblíbený
dětský karneval, který po roční
přestávce opět rozjásal zdejší

kulturní dům. Třetí únorová sobota v něm patřila dětem. Členové
Sportovně-kulturního výboru při
obecním úřadě pro ně připravili

občerstvení, hudbu a zábavné
soutěže.
Dovednost a zručnost si děti vyzkoušely spolu s rodiči v malých

skupinkách rozmístěných po sále. Přenášely míčky, shazovaly
kuželky, házely na terč, zahrály
si minikroket, prolézaly tunelem
a byly přitom moc šikovné. Mezi
tím stále tancovaly při hudbě,
kterou zodpovědně zajišťoval Jiří
Bidlas. Mnoho smíchu vyvolalo
předávání nafouknutého balónku
z bříška na bříško, stejně jako
další známá soutěž, židličkovaná.
Za splněné úkoly si děti odnášely domů další kousek do karnevalové výbavy. Na stolečku si mohly
vybrat: kloboučky, brýle, drápky,
peříčkové boa, náušnice, pirátské
dukáty a mnoho dalšího.
Odměnou pro organizátory dětského karnevalu byl sladký úsměv
spokojených dětiček i rodičů. (pk)
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Sdružený tým žen Souše a Jirkova zvládl podzim nad očekávání
Také jirkovské fotbalistky využívají zimní přestávky. Je tedy čas
zhodnotit, jak si vedly na podzim.
Společný tým fotbalových žen
Baníku Souš a SK Ervěnice-Jirkov, řečeno známou komentátorskou replikou, přepsal dějiny,
a to dějiny ženského divizního
fotbalu, do něhož se zapojil jako
první oficiálně sdružený tým. Oba
kluby zápolily v předchozí sezóně
s nedostatkem hráček a jak se
ukázalo, našly z této krize to nejlepší východisko.
Ženy sdruženého týmu Souš/Ervěnice-Jirkov odehrály na podzim
devět utkání, v osmi zápasech
zvítězily a z jednoho utkání odešly
jako poražené. Celkem získaly 24
bodů a famózní skóre 43:10 (tým
má na svém kontě skoro třetinu
všech vstřelených branek v celé
soutěži), což mu vyneslo první
místo v sedmičlenné tabulce. K jediné bodové ztrátě došlo na jirkovském hřišti, když „naše“ hráčky přehrál v tabulce druhý Baník
Švermov (jak ovšem připomíná
trenér Karel Giampaoli, tento rival
má jen o dva body méně, ale zápas k dobru).

álně jako sdružený tým. Hráčky
se dobře poznaly již na jaře, kdy
jsme pod hlavičkou Souše začali
společně hrát. Tým si ´sedl´, už
jsme nemuseli pracovat na sehrání. Přestože jsme vstupovali
do soutěže jako jedni z favoritů,
nečekali jsme, že přezimujeme
na vrcholu,“ uvedl Giampaoli, ale
připomněl i rezervy. „I když jsme
vstřelili nejvíc branek, je třeba
zmínit neproměňování řady šancí. V některých utkáních jsme pak
museli rozhodovat až ve druhých
poločasech.“
Závěrem trenér jménem celého realizačního týmu poděkoval
nejen hráčkám, ale také zástupcům vedení obou klubů i ženské
části Fotbalové asociace v Praze za to, že umožnili sdružení týmů.
(kg/lm)

Dvě zlata do Jirkova!
Snímek z podzimního utkání Prague Raptors vs. Souš/Ervěnice - Jirkov
(0:8). Vpravo jirkovská hráčka Šárka Mašlová.
Foto Petra Dojáčková
A jak zmíněný trenér hodnotí výkony svého týmu celkově? „Jako

první tým v ženských divizních
soutěžích jsme vstoupili již ofici-

Martina Štěpánková z Jirkova se
zúčastnila mistrovství světa psích
spřežení ve Francii, z něhož si přivezla dvě zlaté medaile. Rozhovor s mimořádně úspěšnou sportovkyní přineseme v některém
z příštích čísel Jirkovských novin.

LEZECKÝ SPORT

Dětskému závodu v boulderingu dominují lezci z jirkovského kroužku
Počátkem února se v Lezecké
aréně Jirkov (LAJ) uskutečnil další závod ze série Bouldering Session. Již pátý ročník otevřených

Vedoucí průběžného pořadí žen
Terka Kachlířová. Foto archiv LAJ
18

závodů v této olympijské disciplíně přilákal nejen lezce místní, ale
také z Ústí nad Labem, Karlových
Varů, Liberce, Kladna a mnoho
dalších.
V rámci Bouldering Session se
letos poprvé koná i dětský závod.
Mladí lezci si poměřují síly s vrstevníky a překonávají své limity.
V této kategorii zatím dominují
Honza Vysoudil a Dan Strýhal,
kteří pravidelně trénují v kroužku
Lezecké arény Jirkov.
Po dětských závodech následuje hlavní závod - dospělých - kde
mezi muži vévodí loňský vítěz Lukáš Skála, mezi ženami pak Tereza Kachlířová.
Únorové kolo bylo speciální díky
účasti Vojty Trojana - mistra České republiky v boulderingu. Ten
nejenže postavil většinu cest, ale
také obohatil večer přednáškou
z lezeckého života na úrovni světového poháru.
(jz)

Dětský kroužek při Lezecké aréně Jirkov nabírá
nové členy

Zájmový kroužek je
zaměřený na zvýšení
kondice a techniky
lezení. Pokud vaše děti
mají zájem o sportovní
lezení, přihlašte je k nám.
Odměnou pro ně budou
adrenalinové zážitky i radost z překonávání vlastních hranic. To vše
v kolektivu vrstevníků se stejnými zájmy, pod vedením zkušených instruktorů. S dětmi vyjíždíme do skal na víkendy i jednorázové akce.
Pořádáme pro ně závody a často se účastní i dalších akcí lezecké
arény.
Od března zahajuje činnost kroužek boulderingu, který je vhodný
pro děti již od pěti let!
Co je to bouldering? Lezení bez lana na nízké stěně, kde se v dopadišti nachází matrace. Je tedy vhodný i pro děti, které mají strach z výšek nebo ty, které zatím nemohou do klasického lezeckého kroužku.
Lezení je komplexní sport, který přispívá ke správnému pohybovému vývoji dítěte. Osvojí si při něm spoustu nových pohybových vzorů, zlepší motoriku, posílí celé tělo, a to vše přirozeným způsobem.
Zájemci se mohou hlásit na recepci Lezecké arény, na telefonu
727 815 591 nebo mailem na *protected email*.

FUTSAL
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MALÁ KOPANÁ

Starší žáci: V bojích o Pohár CHLMF skončili Jirkovští druzí a čtvrtí
O pohár Chomutovské ligy malého fotbalu v kategorii starších
žáků se střetly čtyři týmy, které nepostoupily ze základních
skupin Žákovské futsalové ligy
Václava Čecha. Jirkov měl v boji
o tento „pohár útěchy“ dva zástupce, na jeho zisk však nedosáhl.
Turnaj s přehledem ovládl chomutovský tým ze ZŠ Akademika
Heyrovského, který všechny tři
rivaly porazil. ZŠ Studentská si
připsala pouze tuto prohru, a tak
po zásluze skončila druhá. Třetí
skončila ZŠ Kadaňská Chomutov
a naše ZŠ Krušnohorská zůsta-

Snímek z jirkovského derby Studentská - Krušnohorská, které skončilo
2:0. Na fotografii hráči ZŠ Studentská Ondřej Bárta (v pozadí) a Martin
Vopat.				
Foto 2x Ladislav Chlíbek

Mladší kategorii Školní fotbalové
ligy vyhrála ZŠ Krušnohorská

la bez bodového zisku na čtvrté
příčce.
Tým Studentské měl přitom
k zisku poháru blízko. V rozhodujícím zápase s pozdějším vítězem udržoval nerozhodný stav,
který by mu díky lepšímu skóre
stačil k celkovému vítězství. Remízu však neudržel, soupeřům se
v závěru zápasu podařilo dvakrát
skórovat.
Druhé místo pro ZŠ Studentská ještě vylepšilo ocenění pro
nejlepšího střelce. Stal se jím
Nicolas Vaňo Soběslavský, který
v celé soutěži nastřílel 15 branek.
(jk/lm)

Domácí mistrovská utkání 1.SK Jirkov
místo: hřiště v Březenci
datum		
24. 3. muži I. B třída
7. 4. muži I. B třída

kategorie: 1.B třída, skupina C
název družstva hostí
TJ Nové Sedlo
SK Viktoria Lom

čas
15:00
16:30

Domácí mistrovská utkání
klubu SK Ervěnice - Jirkov

datum kategorie
24. 3.
30. 3.
7. 4.
Vítězný tým. Zleva Jan Crdlík, Matyáš Karpíšek, Mikuláš Čmejrek,
Martin Čermák a Dominik Vajc.
Foto Dana Reichlová
V tomto školním roce probíhá již
čtvrtý ročník Školní fotbalové ligy
mládeže, kterou pořádá fotbalový
klub SK Ervěnice - Jirkov společně s místními školami. Soutěže
jsou to vlastně dvě, pro žáky 1. až
3. tříd a pro ty ze 4. a 5. tříd.
Liga sestává ze tří turnajů.
Mladší kategorie, v níž bojovaly
týmy šesti škol z Jirkova i blízkého okolí, ten závěrečný dohrála
v první části února, takže už je
známé celkové pořadí.
Turnaje se zúčastnilo šest družstev z našeho regionu a k vidění
byly zápasy hrané s velkým nadšením. Boj o pátou příčku nakonec se štěstím vyhráli hosté ze
Strupčic nad ZŠ Nerudova 1:0.
V souboji o bronz se utkala družstva z Písečné a Studentské

a opět byli úspěšnější přespolní, když po vyrovnané první půli
přesvědčivě zvítězili 4:1. Celkovým vítězem se stalo družstvo
z Krušnohorské, které v dramatickém finále vydřelo výhru 3:1 nad
soupeři ze ZŠ Budovatelů.
Nejlepším střelcem celé soutěže se stal Mikuláš Čmejrek
(Krušnohorská), který soupeřům
nastřílel neuvěřitelných 25 gólů.
Nejlepším hráčem byl vyhlášen
Matyáš Vaňous ze Strupčic a nejlepším brankářem Tomáš Kvoch
(Budovatelů) Jirkov.
Ceny všem předávali starostka
Jirkova Darina Kováčová a starosta Strupčic Luděk Pěnkava,
kteří ocenili nadšení všech zúčastněných a popřáli všem další
sportovní zážitky.
(jh/lm)

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

hřiště Mostecká
12.11. divize starší dorost
12.11. divize mladší dorost

název družstva hostí

čas

SK Viktoria Lom
TJ Sokol Březno
TJ Sokol Vilémov

15:00
16:30
16:30

FK Litoměřicko
FK Litoměřicko

10:15
12:30

Domácí mistrovská utkání
Volejbalového klubu Jirkov

06.
kyn
07.
kyn
07.
turn
07.
turn

místo: tělocvična základní školy v Krušnohorské ulici
datum kategorie

název družstva hostí

9. 3.
23. 3.
23. 3.
23. 3.
23. 3.
23. 3.
24. 3.
30. 3.
31. 3.
31. 3.
31. 3.

TJ Netolice
mistrovský turnaj
turnaj
mistrovský turnaj
VK Česká Kamenice
Prosek Praha
mistrovský turnaj
republikový turnaj
republikový turnaj
mistrovský turnaj
mistrovský turnaj

2. liga muži A
KP mladší žákyně 3
učitelský turnaj
KP starší žákyně
KP muži B
2.liga muži A
KP mladší žákyně 6
český pohár žákyň
český pohár žákyň
KP mladší žákyně 4
KP mladší žáci 4

čas
10:00 + 14:00
9:00
9:00
9:00
9:00 + 13:00
11:00 + 15:00
9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
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Kino

čtvrtek 14. 3.
13:30 Kouzelný park animovaný, dobrodružný
17:00 EXPEDIČNÍ KAMERA festival cestovatelských filmů

telefon: 474 680 337

pátek 8. 3.
17:00 Captain Marvel akční, dobrodružný
20:00 Ženy v běhu komedie

pátek 15. 3.
9:00 Mary Poppins se vrací rodinný,
fantasy
13:00 LEGO® příběh 2 animovaný, rodinný,
17:30 Ženy v běhu komedie
20:00 Captain Marvel akční, dobrodružný

sobota 9. 3.
15:00 Psí veličenstvo animovaný
17:30 Ženy v běhu komedie
20:00 Captain Marvel akční, dobrodružný
neděle 10. 3.
15:00 LEGO® příběh 2 animovaný, rodinný
17:30 Captain Marvel akční, dobrodružný

sobota 16. 3.
15:00 Jak vycvičit draka 3 animovaný,
dobrodružný
17:00 Captain Marvel akční, dobrodružný
20:00 Ženy v běhu komedie

pondělí 11. 3.
13:30 Grinch animovaný, komedie

neděle 17. 3.
15:00 Psí veličenstvo animovaný
17:30 Skleněný pokoj drama

úterý 12. 3.
13:30 Jak vycvičit draka 3 animovaný,
dobrodružný

středa 20. 3.
17:00 Kouzelný park animovaný
20:00 Narušitel drama

středa 13. 3.
13:30 Raubíř Ralf a internet animovaný,
komedie
17:00 Psí veličenstvo animovaný
20:00 Bohemian Rhapsody životopisný,

čtvrtek 21. 3.
17:30 Captain Marvel akční, dobrodružný
20:00 Pašerák drama, krimi

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.
do 17. 3.
Dracula a ti druzí
Dracula, Čachtická paní, krumlovská kněžna Eleanora ze Schwarzenbergu, Kateřina z Komárova,
Van Helsing a mnoho dalších. Hrůzu do očí vám vženou stylizované scény a unikátní pohyblivé
obrazy, které se vám proměňují přímo před očima.
Prohlídky denně kromě pondělí od 10:00 do 17:00.

Jirkovské divadlo
telefon: 474 345 540

pondělí 11. a středa 13. 3. od 8 do 14 hodin
Jarní prázdniny na stěně
Den plný lezení, her a zábavy.
Cena 300 Kč.
pátek 22. 3. 19 hodin
Moje cesta na kole dětem, o lásce, životě
a pondělí
smrti - pátek 8:00 - 17:30 hodin
Přednáška
MiniškolkaNely Bickové o knize Honza
Bicka.
Možnost docházení dětí denně nebo
dle potřeby jen určité dny v týdnu.

pátek 29. 3. 16 hodin
7. kolo Bouldering Session
Otevřený závod v boulderingu ze sério Boulpondělí - pátek 8:00 - 17:30 hodin
dering Session.
Miniškolka
16 - 17:30 děti, 17:30 - 21 dospělí
Možnost docházení dětí denně nebo
Po závodě
je vyhlášení
celkových výsledků
dle potřeby
jen určité
dny v týdnu.
série.

sobota 23. 3.
15:00 Kouzelný park animovaný
17:30 Zelená kniha drama, komedie
20:00 Alita: Bojový anděl akční, dobrodružný
neděle 24. 3.
15:00 Jak vycvičit draka 3 animovaný,
fantasy, komedie
17:30 LOVEní komedie
středa 27. 3.
17:00 Putování se sobíkem dobrodužný,
rodinný
20:00 Pašerák drama, krimi
čtvrtek 28. 3.
17:00 Dumbo animovaný, muzikál
20:00 Zelená kniha drama, komedie
pátek 29. 3.
9:00 Doktor Martin: Záhada v Beskydech
komedie, krimi
17:30 LOVEní komedie
20:00 Captain Marvel akční, dobrodružný
sobota 30. 3.
15:00 Psí veličenstvo animovaný
17:30 Captain Marvel akční, dobrodružný
20:00 Ženy v běhu komedie
neděle 31. 3.
15:00 Kouzelný park animovaný
17:30 Dumbo animovaný, muzikál

Výstavy

Lezecká aréna

pátek 22. 3.
17:30 Ženy v běhu komedie
20:00 Bohemian Rhapsody životopisný,

telefon: 474 654 265

sobota 23. 3. 20 hodin
Maškarní bál
K tanci a poslechu hraje skupina Úlet.
Pořadatelem je DDM Paraplíčko.
úterý 26. 3. 19 hodin
Když se zhasne
Divadelní představení

Galerie Jirkov

telefon: 724 685 288

každý čtvrtek od 18 hodin
Relaxační cvičení s Helenou Kukrálovou
pondělí 11. 3. od 16 hodin
Bílá místa rolnické historie
Vernisáž stálé výstavy projektu s přednáškami o vývoji plodin pěstovaných v regionu
a ukázkami pokrmů podle starých receptů.
sobota 23. 3. od 16 hodin
Milan Tóth a jeho žáci
Vernisáž společné výstavy učitele a jeho
žáků. Výstava potrvá do 27. 4.
čtvrtek 28. 3. od 16 hodin
Ze starých školních tříd
Výstava starodávných výukových plakátů
ke dni učitelů, potrvá do 30. 6.

Základní umělecká škola
telefon: 474 654 077

úterý 19. 3. 18:30

Pěvecký koncert Terezy Hořejšové (soprán) a Jana Hnyka (bas).
Klavírní doprovod Ahmad Hedar. Koncertní sál ZUŠ.

čtvrtek 28. 2. 18:00

Čtvero ročních dob.
Koncert pedagogů ZUŠ ke dni učitelů. Koncertní sál ZUŠ.

