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Z á s a h y, b ri g á d y, s o u těže.
H a s i č i b i l a n c o v a l i ro k

Památník obětem I. světové války
ve Svojsíkových sadech chátrá
už od konce druhé světové války.
Město ho chce opravit. Symbolicky
ke stému výročí založení republiky

Jirkovští dobrovolní hasiči
se na své výroční valné
hromadě ohlédli za rokem
2017. Kam vyjížděla
zásahová jednotka, kolik
brigádnických hodin
dobrovolníci odpracovali
a kdo důležitý je
pochválil?

ú n or 2 018

"Mikrojesle ro d i č ů m
v Jirkově chy b ě l y "
Od loňského února provozuje
jirkovský spolek Archa 777 ve
svém sídle rodinné mikrojesle.
Jak fungují a jak se jim po
roce daří, jsme se ptali Jany
Křelinové
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Ve městě probíhá odchyt holubů. Nekrmte je, vyzývá radnice
Jirkovští dobrovolní hasiči bilancovali uplynulý rok
Lidem bez domova se snaží město pomáhat
Rozhovor s Janou Křelinovou o mikrojeslích
Zabijačkové hody nebo valentýnské menu na zámku?
V galerii si budete moci zahrát pexeso
Co se děje v jirkovských školách
Příspěvky z místních organizací
Události roku 1968 v jirkovské kronice
Agentury připravují fotografickou soutěž a pivní stezku
Co se děje v obcích okolo Jirkova - Strupčice, Boleboř, Vrskmaň
Lyžařka Procházková: Z Pyšné až na mistrovství světa v Číně
Kulturní servis

Nejbližší veřejné zasedání městského zastupitelstva se koná
14. února. Začíná ve 13 hodin v zasedací místnosti radnice.

NESTĚŽUJTE SI OKOLO, NAPIŠTE TO PŘÍMO NÁM!

Dotaz: Dobrý den, chci se zeptat, jestli se v dohledné době plánuje nebo je naplánovaná oprava chodníku mezi sídlišti Pionýrů
a Karla Marxe. Chodník, který je na mezi firmou EBJ-produkt s. r. o.
a parkovištěm. Případně proč nelze realizovat.
Radek Dundr, OMMaÚI MěÚ Jirkov: V letošním roce se bude
opravovat pouze chodník z ul. Pionýrů k firmě EBJ. Samotný chodník před firmou není v plánu oprav na r. 2018. V případě dostatku
finančních prostředků v závěru roku lze tento chodník opravit. Každopádně do plánu oprav na r. 2019 tento chodník zahrneme.
Dotaz: Dobrý den, pocházím z Kamenného Lomu a při procházce u Č. Hrádku jsem jsem byl zděšen opuštěnou, zdevastovanou
hájovnou u rybníka.Jaký je její osud?
Bedřich Fryč, ředitel KVIZ Jirkov: Objekt bývalé hájovny, dříve
Drůbeží dvůr, v blízkosti zámku Červený Hrádek je v rukou soukromého vlastníka, který jej odkoupil od Lesů ČR. Majitel byl opakovaně vyzýván orgány památkové péče k nápravě současného stavu,
bohužel na připomínky nijak nebere zřetel.
Dotaz: Dobrý den, chtěla jsem se optat radních, jestli budou někdy zprovozněny hodiny v Nových Ervěnicích na bývalém kulturním domě? Je to nehezké...
Marcela Vohnoutová, Městská majetková Jirkov, s.r.o.: Hodiny na Kulturním domě v Ervěnicích budou nové, instalovat se
budou za přijatelného počasí, nyní provádíme poptávku.
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Jirkovské dámy ve věku úctyhodném
Dožít se stovky!
Kdo z nás bere tuhle
možnost vážně? Je
to něco výjimečného,
obdivuhodného a takřka nedosažitelného.
A já přitom díky své
práci vidím, že to není
nic nemožného.
Nemusíte podstupovat omlazovací kúry či povolávat
šarlatány. Nemusíte bydlet v ráji
ani žít v pohádce. Sta let se dožívají lidé i v jirkovských domovech.
V červnu oslaví 102. narozeniny
Františka Votavová, v lednu jsme
blahopřáli Štěpánce Hanzelkové
k výročí jen o rok nižšímu (více
na straně 6 - pozn.red). A další
(především dámy) se k těmto kulatinám blíží.
Základ je v člověku samém.
Odborníci by mluvili o kvalitním

genofondu, normální
člověk by možná použil výraz ´tuhý kořínek´.
K tomu je však třeba
připočíst také špičkovou péči. Lékařskou,
ošetřovatelskou, i tu
běžnou, lidskou.
Nechci nám přisuzovat více zásluh, než
si zasloužíme. Ale jsem ráda za
to, že i u nás se lidé dožívají takového věku. Toho výjimečného,
obdivuhodného a takřka nedosažitelného, jak jsem zmínila na
začátku.
Kdo ví, třeba se u nás opravdu
mají jako v ráji nebo pohádce. Občas to od nich slýcháme. Velice
rádi, samozřejmě...
Eva Šulcová, ředitelka
Městského ústavu sociálních
služeb Jirkov

KORUNA NA DNĚ PŮLLITRU

Nadace získala peníze od metalistů

Podzimní šňůru metalové kapely Dymytry nazvané Svijany tour 2017
provázela kampaň jejího hlavního sponzora – Pivovaru Svijany. Ten se
rozhodl přispět na charitu jednu korunu za každý načepovaný půllitr piva
a čtyři koruny za každou prodanou dvoulitrovou plechovku. Vybraná konečná částka, tedy třicet tisíc korun, putovala jirkovskému Nadačnímu
fondu Cesta proti bolesti, o čemž rozhodli lidé na facebookovém profilu
pivovaru. Kapela Dymytry bude mimochodem jedním z hlavních hostů
zářijové Hornické pouti. Na snímku s předsedou fondu Milanem Dzuriakem členové kapely - zpěvák Jan Protheus Macků a bubeník Miloš Mildor Meier.
Foto Jaroslav Tatek

Měsíčník pro obyvatele Jirkovska

Vydavatel: Město Jirkov. Povoleno Okresním úřadem v Chomutově, referátem kultury reg. zn. MK ČR E 12007. Náklad 9100 kusů.
Redakce: Josef Dušek, Mgr. Luboš Mizun.
Redakční rada: Dana Jurštaková, Ing. Jitka Řeháková, Milena Sailerová, Mgr. Bedřich Fryč.
Sídlo redakce: Městský úřad Jirkov, náměstí Dr. E. Beneše 1 (odbor VSaVV, kancelář č. 32), 474 616 483, jirkovske.noviny@jirkov.cz,
www.jirkov.cz/jirkovske-noviny. Tisk: Tiskárna AKORD Chomutov, s. r. o.
Příjem příspěvků a inzerce v redakci. Uzávěrka příjmu příspěvků: vždy druhou středu v měsíci. Nevyžádané materiály se nevracejí, redakce si vyhrazuje
právo na krácení příspěvků. Zveřejněné články nemusí být vždy shodné s názorem redakce. Za obsahovou správnost ručí autoři.
Distribuce: Česká pošta do všech domácností a firem v Jirkově, Červeném Hrádku a Březenci, vždy během tří dnů následujících po vydání. Pokud jste
nenašli noviny ve své schránce, kontaktujte prosím redakci.

2

Jirkovské noviny

Aktuálně

2/2018

ROZPOČET A INVESTICE

Město opraví pomník v parku.
Bude to ke stému výročí republiky
Architektonicky zajímavá stavba ve Svojsíkových sadech by měla získat svou původní podobu

Původní pomník. Foto: www.
vets.cz/Karl W. Schubsky

Výrazný a přesto často přehlížený pomník ve Svojsíkových sadech.
Snad každý Jirkovák ho pozná,
přesto o něm málokdo něco ví.
Zajímavý pomník v parku u základní umělecké školy totiž chátrá
už od konce druhé světové války
a pomalu ztratil původní odkaz.
Řeč je o pomníku, který je věnován obětem I. světové války.
Tvoří ho pět vysokých pilířů postavených do půlkruhu. Na dvou
krajních jsou stále poměrně za-

chovalé reliéfy truchlících postav,
tři prostřední jsou už ale prázdné
a omítka z nich je opadaná až
k cihlovému základu. Na několika
místech je stavba pomalovaná.
Před pár lety zazněla dokonce
myšlenka, zda pomník nepřestěhovat. „Nechtěl jsem, aby devastace pokračovala. Volal jsem
i po rekonstrukci,“ přitakává autor
návrhu, zastupitel Michal Bečvář.

Foto Josef Dušek
Město se chce pustit do obnovy
památníku v letošním roce. Restaurátoři se budou snažit přiblížit
co nejvíc jeho původní podobě (viz
infoblok nahoře). „Rozhodli jsme
se tak i proto, že na letošní rok připadá sté výročí založení republiky
a obnova pomníku může být
jeho symbolickou připomínkou,“
prozradila místostarostka Dana
Jurštaková.

Památník vznikl v roce 1928
na místě bývalého hřbitova
sv. Anny. Odhalen byl obcí
k 10. výročí ukončení války.
O jeho výstavbu usiloval Svaz
válečných invalidů již od jara
1921, o šest let později na ni
od obce obdržel 3 000 tehdejších korun. Na třech prostředních deskách bylo 141 jmen
Jirkovanů padlých (z nich 34
pohřešovaných) v I. světové
válce. Na půlkruhovém vrchlíku byl dále nápis s věnováním
´Hrdinům Domov´ (v originále
´1914 den Helden † der Heimat 1918´). Od roku 1945 pomník chátrá.
Zrestaurování bude stát odhadem okolo dvou set tisíc korun,
město zkouší žádat také o dotaci
Ústecký kraj z jeho programu na
obnovu drobných památek.
(jd)

VELKÁ INVESTICE

STATISTIKA

Rekonstrukce Dvořákovy ulice: S přestavbou
křižovatky se začne v dubnu, potrvá tři měsíce

Lidí v Jirkově oproti
loňsku mírně ubylo

Velká rekonstrukce Dvořákovy ulice má ze sebou první část
prací. Letos se bude samozřejmě
pokračovat, v plánu je dojít při
opravách alespoň k mostu přes
říčku Bílinu. Největší akcí bude
přestavba křižovatky nad Tescem.
V současné době je bezmála
dokončená rekonstrukce komunikace od polikliniky ke zmíněné
křižovatce. Vozovka, po které se
nyní jezdí, je už hotová silnice
v nové šíři. V druhé (ještě rozestavěné) části bývalé silnice povede
cyklostezka, chodník a pás zeleně.

Tato část by měla být hotová do dubna, kdy přijde na řadu
přestavba křižovatky na kruhový objezd. Trvat bude tři měsíce
a budou s ní spojená dopravní
omezení, o kterých přineseme
informaci ještě v březnových Jirkovských novinách.
Po dokončení okružní křižovatky bude rekonstrukce pokračovat

kolem čerpací stanice směrem
k Novým Ervěnicím. „Předpokládáme, že práce letos dojdou minimálně k mostu, včetně jeho opravy
a vybudování podjezdu pro cyklisty pod ním,“ doplňuje vedoucí
odboru majetku a útvaru investic
Milan Reiner.
V následujícím roce pak velkou
akci za více než čtyřicet milionů
korun završí poslední etapa. Křižovatka na kraji Nových Ervěnic
se rovněž změní v okružní a rekonstrukce se pak protáhne po
Palackého ulici až ke kruháku
u základní umělecké školy.
(jd)

Přesně 20 196 obyvatel mělo
město Jirkov na konci roku 2017.
Znamená to, že lidí tu žijících mírně ubylo, před rokem mělo město
20 384 obyvatel.
Jak vyplývá ze statistik, během
loňského roku se z Jirkova odstěhovalo 822 lidí, přistěhovalo se
jich 656. Jirkovským rodinám se
narodilo 196 dětí, zemřelo však
218 Jirkováků.
Nejvíc lidí žije pochopitelně přímo v Jirkově (18 544), nejpočetnější osadou je Březenec (662
obyvatel). Do celkového počtu se
počítají i cizinci, kterých je v Jirkově evidováno 770.
(r)
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Strážníci koupili nářadí na otevírání
bytů. Už díky němu zachránili seniora

Bezmocného muže uvězněného
v bytě v Jezerské ulici zachránili strážníci v Jirkově. Dovnitř se
dostali díky nově zakoupenému
nářadí na otevírání bytů. Vážně
nemocného seniora pak lékaři odvezli do nemocnice.
Městskou policii zavolal zeť
sedmasedmdesátiletého muže,
když se na svého tchána nemohl
dobouchat. Jak hlídka na místě
zjistila, dveře nešly odemknout,
protože z vnitřní strany byl v zámku klíč. Strážníci už naštěstí měli
po ruce speciální nářadí, pomocí
nějž dveře otevřeli. Uvnitř bytu našli dezorientovaného seniora ve
špatném zdravotním stavu, proto
k němu přivolali záchrannou službu, která ho následně převezla do
nemocnice.
Nářadí na otevírání bytů koupili
strážníci koncem loňského roku.
Ředitel jirkovské městské policie
Martin Řehůřek tak chce dostát
svým slovům při nástupu do funkce, že strážníci musí zvládat daleko více profesí, třeba i zámečníka.

Strážník Městské policie v Jirkově Martin Vršan ukazuje jednu z technik, kterou se dají otevřít dveře pomocí
nově zakoupeného nářadí (kompletní sada na malém snímku). 			
Foto Josef Dušek
„Když jsem mluvil o tom, že umím
otevřít zabouchnuté dveře, někteří zastupitelé se divili. Ale tenhle
případ je důkaz toho, že s malou
investicí a trochou šikovnosti do-

káží strážníci zasáhnout rychle
a zachránit třeba i život,“ dodává
Řehůřek.
Speciální sada strážníky vyšla
na tři tisíce korun a obsahuje ně-

kolik klínových otvíráků, speciální
špachtli nebo páčidlo na vylomení
klasického zámku. Nářadí vozí ve
výjezdovém vozidle, aby ho měli
vždy po ruce.
(jd)

ODCHYT HOLUBŮ

V odchytových klecích skončí stovky holubů

V polovině ledna začali odborníci v Jirkově odchytávat holuby.
Na třech místech na ně nastražili
klece s krmením, pravidelně jich
do nich nachytají dvě až tři stovky.
Odchyt holubů probíhá v Jirkově pravidelně začátkem roku.
„V zimních měsících nemají holubi tolik přirozené potravy a je
proto snazší je nalákat na zrní do
odchytových klecí,“ vysvětluje referentka životního prostředí při jirkovské radnici Markéta Buchtová.
Zasíťované klece jsou umístěné
na třech místech v Jirkově. Konkrétně v centru města, Nových
Ervěnicích a areálu Horník. Lapení ptáci se z nich vybírají ve dvoudenních intervalech a mají tam
dostatek vody a krmení.
Klece budou na budovách až
do poloviny března. „Za dva měsíce takhle v Jirkově odchytíme
dvě stě až tři sta holubů,“ dodává
4

´Psychologický´ trik
na holuby

Do klece se holubi lákají
především na zrní, pracovníci
odchytové firmy však používají také jeden trik, který by se
dal nazvat ´psychologickým´.
Když holuby vybírají, jednoho
nechají vždy v kleci, aby se
ostatní tolik nebáli se ke kleci
přiblížit.

Pracovníci najaté firmy při vybírání chycených holubů na střeše bývalého
kulturního domu v Nových Ervěnicích.
Foto Josef Dušek
k tomu Radek Pitra ze specializované firmy, která pro město ptáky
odchytávala i v minulosti. Holuby
pak odborníci předávají občanskému sdružení na ochranu zvířat, většinou slouží jako potrava

pro dravce v záchranných stanicích.
Od holubů se vcelku snadno na
lidi přenášejí různé roztoče či plísně. Dále je na člověka přenosná
salmonela a klíšťová encefalitida,

kterou přenášejí klíšťata. Z dalších nemocí nutno jmenovat toxoplasmózu, ptačí tuberkulózu a pro
lidi vysoce nakažlivou ornitózu.
Negativním dopadem přemnožení holubů ve městech je také
hromadění jejich trusu a jeho devastující vlivy na stavby a kulturní
památky. „Z těchto důvodů nedoporučujeme holuby krmit,“ dodává
Markéta Buchtová.
(jd)
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DOBROVOLNÍ HASIČI

Výjezdy, soutěže, brigády:
Jirkovští hasiči bilancovali rok
Aktivitu a ochotu místních dobrovolníků chválí i starostka okresního hasičského sdružení R. Špidlíková

Výroční valnou hromadu mají za
sebou dobrovolní hasiči z Jirkova. Bilancovali při ní uplynulý rok
a ocenili také zasloužilé členy
sboru.
Výjezdová jednotka si za rok
2017 zapsala celkem 172 zásahů.
Nejčastěji (79 případů)
vyjížděli hasiči na takzvanou
technickou pomoc, při níž například otevírali byty, odstraňovali
spadlé stromy či uvolněné střechy nebo pomáhali s transportem pacientů. Klasických požárů
pomáhali hasit skoro šedesát.
„Z těch největších to byly třeba
zapálený panelák v ulici Na Borku nebo velký požár skládky Celio
v Litvínově,“ zmiňuje velitel hasičů
Pavel Kolář. Kromě toho zasahovali také u dvaadvaceti dopravních nehod. Planých poplachů
bylo přes dvacet.
Dobrovolní hasiči ovšem nejsou
jen ti, kteří v helmách vyjíždějí krotit plameny a zachraňovat životy.
Sbor samotný má několik desítek
členů, kteří pořádají brigády, akce
pro veřejnost a pomáhají dalším
hasičským sborům. Za loňský rok
jirkovští dobrovolníci uspořádali

Ocenění členové

Jirkovští dobrovolní hasiči na výroční valné hromadě. Foto Josef Dušek
celkem 97 akcí včetně brigád, na
ktrerých odpracovali přes 2 600
hodin. „Váš sbor funguje opravdu skvěle,“ pochvaluje si aktivní
dobrovolníky z Jirkova Renata
Špidlíková, starostka Okresního
sdružení hasičů Chomutov. „Se
vším ochotně pomáhají, pracují
s mládeží, zapojují se do soutěží... Je to jeden ze sborů, který
funguje opravdu naplno.“
I přes chválu by ale vedení jirkovského sboru bylo rádo, aby se
jeho členové zapojovali do aktivit

sboru ještě více. Také to na valné
hromadě zaznělo.
Členové sboru se během
roku účastnili několika hasičských klání. V soutěžním seriálu
o pohár starostky Okresního
sdružení hasičů obsadili parádní
druhé místo, v krajské konkurenci
seriálu Tohatsu Cup pak skončili
pátí.
Z proběhlých akcí pro veřejnost
byla tou největší asi propagační
jízda hasičské techniky, která do
Jirkova zavítala v květnu a místní

Za věrnost (činnost)
10 let: Radek Štejnar
20 let: Pavel Čepelák
40 let: Stanislav Ušala st. (na
snímku)
medaile sv. Floriána:
Jaroslav Čejka
Václav Franěk
Čestné uznání kraje:
Filip Škapa
dobrovolníci k ní připravili doprovodný program. Zúčastnili se však
třeba i stavění májky v partnerském Brand - Erbisdorfu či prosincového charitativního adventu, kde tradičně prodávali svařák
a klobásy.
Součástí valné hromady pak
bylo také ocenění zasloužilých
členů sboru, ať už věrnostními
medailemi nebo Řádem sv. Floriána, patrona hasičů (viz infoblok
nahoře). 		
(jd)

Mladí jirkovští hasiči bodovali v branných soutěžích
Jaká by to byla dobrovolná jednotka, kdyby se nestarala také
o hasiče - juniory. Proto i v Jirkově
působí družstvo mladých hasičů.
Čítá deset členů - tři mladé, šest
starších a jednoho dorostence.
Také oni mají ze sebou poměrně
pestrý rok.
Zúčastnili se například každoroční výtvarné a literární soutěže
Požární ochrana očima dětí, kterou pořádá Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska. A jirkovský zástupce Dominik Hrdý ji se svou
počítačovou prezentací na téma
historie hasičstva vyhrál.
Úspěšní byli také ve sportovních soutěžích, kterých za
loňský rok absolvovali celkem
osm. Šlo například o branné

Adéla Abrahamová z družstva mladých hasičů si na valné hromadě převzala ocenění za příkladnou práci. Kromě ní ho získali také Ondřej Brožík, Dominik Hrdý, Katka Pavlíková,Tomáš Stuchlý a Alexandr Vidím.
závody, soutěže s překážkami či střelecké disciplíny. Dvě
okresní soutěže vyhráli (mimo jiné

zahajovací kolo hry Plamen), pár
dětí z týmu bylo dokonce vybráno
pro reprezentaci v rámci kraje.

Své znalosti a dovednosti
v nejrůznějších oborech si mladí
hasiči ověřují při zkouškách, za
jejichž úspěšné zvládnutí dostávají odznak. Takhle loni jirkovští
mládežníci získali třeba odbornost
strojníka, spojky či zdravotníka
a střelce.
Zapojili se rovněž do charitativní činnosti. Prodejem kytiček
k příležitosti Dne proti rakovině
vybrali přes tři tisíce korun.
V průběhu roku vyjeli na několik výletů. V červnu se byli podívat na lokomotivy vystavené
v chomutovském depozitáři Národního
technického
muzea
a v prosinci navštívili Letiště Václava Havla včetně hasičské stanice
a poté technické muzeum.
(r)
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Krušnohorské služby
mají novou posilu

VÝZNAMNÉ VÝROČÍ

Štěpánka Hanzelková oslavila 101 let

Nově zakoupený multifunkční vůz
Krušnohorských služeb.
Dokáže odklízet sníh a sypat silnice, ale také převážet velkoobjemové kontejnery na odpad. Řeč je
o novém multifunkčním vozu Mercedez Benz, který nedávno zakoupily Krušnohorské služby, a. s.
Nový vůz nahradil dosluhující
auto podobného typu a se vším
vybavením vyšel na čtyři miliony
korun. Je multifunkční, stejně jako
ostatní velké sypače ve vozovém
parku podniku. Zatím spíš slouží
na zmíněné převážení kontejnerů,
ale v pohotovosti je vždy připraven i na zimní údržbu.
(r)

Neuvěřitelných 101 let oslavila v prosinci Štěpánka Hanzelková z jirkovského Domova pro seniory. Narozená
je přímo na Štědrý den, ale oslavu si mohla užít až v lednu po návratu z nemocnice. Poblahopřát jí přišla i místostarostka Jirkova Dana Jurštaková. Paní Štěpánka se narodila v Klokočově u Příbrami a pracovala především
jako prodavačka. „Ale dělala jsem i jinde, třeba brigádně. Prostě kde mě bylo třeba,“ dodala k tomu sama jubilantka, která má ráda společnost a dříve s oblibou háčkovala. Není jedinou stoletou klientkou Městského ústavu
sociálních služeb v Jirkově. Františka Votavová v červnu oslaví 102. narozeniny.
Foto Josef Dušek

DRUHÁ STRANA MINCE

Lidem bez domova se snažíme pomáhat.
Je pouze na nich, zda pomoc přijmou

Sociálním pracovnicím se nelíbí označení ´slimáci´, které používají strážníci pro různé pobudy. A přinášejí svůj pohled
Z nedávno zveřejněného rozhovoru s novým ředitelem Městské policie Jirkov by čtenář mohl
nabýt dojmu, že jediná práce
s bezdomovci spočívá v inovativním názvosloví a pronásledování
těchto lidí. Je třeba si uvědomit,
že policie, ať už městská nebo
státní, je převážně represivním
orgánem a proto na věc pohlíží
tímto způsobem.
Lidem bez domova se ale dlouhodobě věnují sociální pracovníci,
ať již přímo z odboru sociálních
věcí MěÚ Jirkov nebo pracovníci
sociálních služeb. Těmto lidem je
nabízena pomoc a je jen na nich,
zda ji přijmou.
Existují desítky lidí bez domova,
které se postupně podařilo zařadit
zpět do běžného života. K tomu
slouží i systém prostupného bydlení, který v Jirkově již několik let
úspěšně funguje. Člověk z ulice
prochází postupně noclehárnou,
ubytovnou či azylovým domem,
tréninkovým bytem a těm, kteří
6

zvládnou vzít život opět do svých
rukou, je přidělen městský byt.
V tomto bytě nadále spolupracují
se sociálními pracovníky a teprve
když se ukáže, že zvládají všechny nástrahy a pokušení, mají příjem, řádně platí nájemné a nenarušují občanské soužití, dostanou
běžnou nájemní smlouvu (příklady najdete vpravo).
Práce s těmito lidmi je dlouhodobá a každý z lidí na dně společnosti zvládne jinou míru integrace. Někteří se dokáží zcela
zařadit zpět, pro jiné je vrcholem
dodržovat pravidla v azylovém
domě a někteří bohužel nezvládnou ani to. Přesto je snahou sociálních pracovníků tyto lidi neustále motivovat ke změně.
Úroveň společnosti se pozná
také podle toho, jak se věnuje těm
nejpotřebnějším. My v Jirkově se
nemáme za co stydět.
Jitka Marková, sociální pracovnice, koordinátor sociálních služeb OSVaŠ MěÚ Jirkov

Někdejší bezdomovec: Seknul s alkoholem, žije
s kocourem a domlouvá svým bývalým kumpánům
Příkladů, kdy prostupné bydlení zmíněné ve článku vlevo lidem pomohlo dostat se ze dna, je několik.
Až k úspěšnému vrcholu se podařilo vystoupat například panu E.,
kterého jste ještě před několika lety mohli vidět postávat u Penny
marketu s lahví piva v ruce. Prošel nocležnou a ubytovnou provozovanou městským ústavem sociálních služeb, podařilo se mu najít
zaměstnání a po několika letech právě díky prostupnému bydlení
i garsonku. Dnes žije spokojeně se svým kocourem a užívá si důchodu. Alkohol zcela vypustil a dokonce se i snaží občas domlouvat
svým bývalým kumpánům.
Dalším příkladem může být mladík, který žil nějakou dobu v lese,
bez zaměstnání, dokladů a lékařské péče. Dnes má práci, zvládá samostatné bydlení a postupně si šetří na jeho vybavení. Prostupným
bydlením prošlo i několik maminek s dětmi, které se ocitly v azylovém
domě z důvodu ztráty bytu nebo například domácího násilí.
Někteří Jirkováci si možná budou pamatovat paní nazývanou Vanta,
která, byť osoba zdravotně postižená, dostala od majitele bytu výpověď, ze dne na den skončila na ulici a neměla schopnosti tuto situaci
řešit. Sociálním pracovníkům se ve spolupráci s rodinou podařilo najít specializované zařízení mimo Jirkov, kde paní žije spokojeně dodnes. Někteří klienti podstoupili odvykací léčbu, jiné se podařilo přimět
k odborné léčbě, a to včetně umístění do psychiatrické léčebny.
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MIKROJESLE

"Rodiče jsou nadšení, že v Jirkově
mikrojesle máme. Chyběly tu"
Rozhovor s Janou Křelinovou o rodinných jeslích, které v Jirkově už rok provozuje spolek Archa 777
V únoru 2017 začaly v Jirkově
fungovat takzvané mikrojesle.
Slouží hlavně rodičům, kteří potřebují zpátky do práce a malé
dítě jim do školky ještě nevezmou.
Jak jesličky fungují a jak se jim po
roce fungování daří, o tom jsme
si povídali s Janou Křelinovou,
jednou z realizátorek mikrojeslí
a profesionální chůvou.
Jak vlastně celá myšlenka
vznikla?
Věděli jsme, že je tu podobné
zařízení potřeba. Hlavně od maminek, které k nám chodí do mateřského centra. Potřebovaly se
třeba vrátit už v únoru do práce,
ale do školky jim dítě mohli vzít
až v září. My jsme už předtím
nabízeli krátkodobou péči o malé
děti, což maminky využívaly, když
potřebovaly třeba k lékaři. Pak
vyšla výzva, že se budou moci
v obcích zakládat mikrojesle díky
podpoře z Evropské unie. A my
jsme se toho chytili, protože už
jsme věděli, že toho maminky využijí.
Bylo náročné mikrojesle založit? Potýkali jste se na začátku
s nějakými problémy?
Museli jsme samozřejmě splnit určité podmínky, ale nebyly to
žádné náročné překážky. Prostory
máme vyhovující, jen jsme je vybavili. A já s kolegyní, které se staráme o děti, jsme prošly kurzem
na profesionální chůvu.
Jaký byl o mikrojesle na počátku zájem?
Měli jsme hned plno. Podle podmínek se můžeme starat pouze
o čtyři děti v jeden okamžik a ty
čtyři jsme měli hned po otevření.
Předpokládám, že i další reakce maminek jsou pozitivní?
A nejenom maminek! Chodí sem
i tatínkové - zajímají se o to, jak
to tu vypadá, ptají se. Rodiče jsou
především nadšení, že tu taková
možnost je. Chyběla jim.

tom přispívají na výtvarné potřeby, hračky, popřípadě hygienické
potřeby.
Jaké děti tu máte? Jak jsou
staré a jsou jenom z Jirkova?
Nejmladšímu klučinovi je čtrnáct
měsíců, nejstarší Amálce budou
tři roky. Jinak můžeme přijmout
děti od šesti měsíců do čtyř let.
Jsou to děti z Jirkova a okolí,
máme tu děti z Chomutova nebo
Údlic. Mikrojesle fungují od půl
sedmé do šesti večer a rodiče to
využívají různě. Někdy jsou tady
od rána do tří, jindy zase odpoledne až do večera.
A kolik dětí teď máte?
Teď máme pět dětí, které jsou
do mikrojeslí zapsané. A k tomu
máme další čtyři žádosti.

Jana Křelinová v mikrojeslích při hře s dětmi.

Foto Josef Dušek

Rodinné mikrojesle v Jirkově
Přijímají děti od šesti měsíců do čtyř let.
Využít je mohou rodiče, kteří jsou zaměstnaní (nebo si práci aktivně
hledají), podnikají nebo jsou zapojení v procesu vzdělávání (studium)
či rekvalifikace, a to v České republice. Není překážkou, že pobírají
rodičovský příspěvek.
Otevřeno: pondělí - pátek, do 6.30 do 18.00 hodin.
Provozuje je spolek Archa 777 se sídlem na náměstí Dr. E. Beneše
(vedle banky Moneta).
Rodinné mikrojesle jsou spolufinancované Evropskou unií z Evropského sociálního fondu a OP Zaměstnanost. Partnerem projektu je
město Jirkov.

Jaký tu vlastně mají děti program?
Podobný jako v klasických jesličkách nebo školce. Vše je samozřejmě přiměřené věku dětí. Ráno
si chvíli hrají, pak svačina, jdeme
na procházku, potom oběd a odpočinek. Ložnici tu máme zvlášť
od herny, takže se zase můžeme
přizpůsobit potřebám dětí či rodi-

čů a nemusí spát povinně všechny. S dětmi tu tvoříme, zpíváme,
učíme se pohybové básničky.
A protože to jsou hodně malé děti,
učíme je i základy, třeba chodit na
nočník, jíst u stolu a podobně.
Kolik se u vás platí?
Mikrojesle jsou zdarma. Rodiče
zajišťují jídlo a formou daru po-

A jak to děláte, když máte zapsaných více dětí, než tu můžete v jeden okamžik mít?
Prostřídáme je. Když máme zapsaných pět dětí, dopoledne se
staráme o čtyři a páté přijmeme
odpoledne. Vždycky se na tom
domluvíme s rodiči. A musím říci,
že jsme s tím zatím neměli nejmenší problém, nikdy jsme nemuseli dítě odmítnout.
A přijímáte vůbec další žádosti?
Samozřejmě. Tříleté děti postupně odcházejí do školky, takže potom můžeme přijmout zase
nové. Máme už vytvořený pořadník.
Poslední věc - když má člověk
zájem své dítě do mikrojeslí zapsat, co musí udělat?
Zavolat a potom určitě přijít
osobně. Rádi všechno vysvětlíme
a ukážeme.
(jd)
Kontakty na mikrojesle:
www.archajirkov.cz
723 457 269
mcjirkov@seznam.cz
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VALENTÝN NA ZÁMKU

FARMÁŘSKÉ TRHY

Zámecká restaurace nabízí opět
speciální menu pro zamilované

Zabijačkové hody: Trhy v Jirkově
začnou soutěží o nejlepší prejt

Povečeřet či
poobědvat na
zámku může být
slavnostní prožitek v kteroukoli roční dobu.
V únoru může
mít ale zvláštní
kulinářský i emocionální náboj.
V jeho polovině se totiž slaví svátek zamilovaných - svatý Valentýn!
A zámecký kuchař na Červeném
Hrádku k této příležitosti připravil
speciální menu. Podávat se bude
od 14. do 18. února.

Slavnostní
tabule
se sestává
z pěti chodů,
včetně dvou
předkrmů
a dezertu.
Jak vám zní
třeba královské krevety, závitek
ze pstruha a čokoládové suflé?
Nebo carpaccio z řepy, kotleta
s cibulkovým čatní a plněná hruška? Raději si místo rezervujte!
K pití si zamilované dvojice vyberou jistě něco ze zámeckého
nápojového či vinného lístku. (r)

Studený předkrm: Carpaccio z červené řepy s kozím sýrem a vlašskými ořechy 89,- Kč
Polévka: Tažený hovězí vývar s morkovými knedlíčky a masovou
taštičkou 42,- Kč
Teplý předkrm: Královské krevety restované s česnekem na rukolovém salátku

139,- Kč

Hlavní chod: Vepřová kotletka Texas s cibulkovým čatní, bazalkové
noky z bramborového těsta 223,- Kč
Závitek ze pstruha plněný lusky, zeleninový kuskus a omáčka chimichurri 197,- Kč
Dezert: Čokoládové suflé se zmrzlinou, sekanými pistáciemi a malinovým kuli 83,- Kč
Hruška plněná směsí ořechů s karamelem, pečená v lineckém těstíčku 87,- Kč
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Rezervace na tel. čísle 474 984 560

Nejlepší zabijačkový prejt, jehož tvůrce získá čestnou medaili (na snímku
dole), pomohou vybrat návštěvníci trhů.
Foto Agentura Český um
První letošní farmářské trhy
v Jirkově potěší hlavně milovníky
jitrnic, tlačenky či prejtu. Pořadatelé totiž v sobotu 10. února přijedou na náměstí se zabijačkovými
hody.
„Počítáme se třemi až čtyřmi
řezníky. Podle toho, kolik budou
schopni vzít zboží,“ upřesňuje
Adam Weber z pořádající agentury Český um. Na jejich stáncích bude k dostání kompletní
sortiment z klasické zabijačky,
tedy jitrnice, jelita, prejt, tlačenka, škvarky, sádlo. K tomu bude
k dispozici teplá i studená zabijačková polévka a guláš. A protože
k zabijačkovým pochoutkám patří neodmyslitelně pivo, bude na
náměstí také samostatný stánek
s rakovnickým pivem Bakalář.
Součástí trhů bude také soutěž
o nejchutnější prejt, který přivezou
řezníci. Návštěvníci trhů budou
moci ochutnat a zhodnotit, který
jim chutná nejvíc. Vítěz pak do-

stane samolepku, kterou si může
dát na své prodejní auto. Soutěž
bude probíhat mezi 9. - 11. hodinou, poté dojde na vyhodnocení.
Čestné ocenění předá řezníkovi
s nejlepším prejtem starosta Jirkova Radek Štejnar.
Zabijačkové zboží však nebude to jediné, co bude na trzích
k dostání. Bude zde možné koupit
i další klasické produkty - pečivo,
med, koření, sýry, marmelády,
rybí výrobky, maďarské speciality
a podobně. Trhy se konají od 8 do
12 hodin. 		
(jd)
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GALERIE JIRKOV

Fotografie J. Cinybulka vystřídají
v galerii kresby a pexeso
SOBOTA 10. 2., od 17 hodin

Už jen do soboty 10. února budou v jirkovské galerii k vidění
nevšední fotografie Podkrušnohorského přivaděče z archivu
Jaroslava Cinybulka. Poté je na
stěnách nahradí kresby Nely Múčkové, které se staly předlohou autorského pexesa galerie. Vernisáž
se koná v 17 hodin.
Výtvarnice na kresbách zachycuje především památky a zajímavá místa v Jirkově a Chomutově. Schody na zámek Červený
Hrádek, kašna na náměstí, kostel
sv. Jiljí... Dvojici tvoří vždy obrys
a vybarvený obrázek.
Součástí výstavy bude také
možnost si tuhle oblíbenou paměťovou hru zahrát. A to i její
nevšední podoby. „Vytvořili jsme
například poslechové nebo hmatové pexeso,“ prozradila galeristka Hana Zvalová. Výstava potrvá
do 7. března.
(jd)

Galeristka Hana Zvalová při zkušební instalaci kreseb Nely Múčkové. 			

PŘEDNÁŠKA

TIP NA BŘEZEN

Vitamíny a minerály
v lidském těle
ÚTERÝ 13. 2. od 17 hodin

Přednášku Heleny Pospíšilové na téma ´Vitamíny a minerály
v lidském těle v souvislosti s civilizačními chorobami´ pořádá městská knihovna. V rámci přednášky
si zájemci mohou nechat změřit
množství vitamínů a minerálů
v těle na rezonančním analyzátoru Quantum. Koná se v podkroví
knihovny, vstupné 30 Kč.
(r)
PLES

Městský ples s myslivci
a Petrou Janů
PÁTEK 16. 2. od 20 hodin

Tradiční Myslivecký ples města
Jirkova je naplánovaný na polovinu února. Bohatá a pestrá myslivecká tombola je samozřejmostí,
k tanci a poslechu bude hrát kapela Klub 49, večerem pak provázet
Radek Jirgl. Hostem večera bude
zpěvačka Petra Janů. Vstupenky
jsou v prodeji v infocentru.
(r)

Foto Josef Dušek

M. Táborský: Jeden
herec - patnáct rolí

Úterý 13. 3., od 19 hodin
Grotesku
autora
Jaroslava
Gillara s Miroslavem Táborským
v hlavní roli uvede v březnu Jirkovské divadlo. Pojednává o situaci, kdy se blázni zmocní vlády
nad ústavem, který je alegorií
světa. Nečekané zvraty a konflikty jsou doprovázeny šílenými
situacemi jako z němého filmu.
Výstupy často připomínají dramatiku absurdního divadla. Hra je
inspirována mimo jiné povídkami
E. A. Poea.
Všech patnácti rolí se ujal Miroslav Táborský a zpracoval je
svým osobitým způsobem. Vstupné je 200 Kč, předprodej lístků
v infocentru.
(r)
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Sedmáci lyžníci na horách

Hurá, už lyžuju! Těmito slovy
zněla sjezdovka už druhý den
lyžařského výcviku, na který se
8. ledna vydala 7.A. Cílem naší
cesty se stala horská chata Plzeňka v malé vesnici Pernink nedaleko Božího Daru. Ubytování v chatě bylo skvělé, vyzkoušeli jsme
i saunu a vířivku!
Toto lyžařské středisko je pro
začátečníky ideálním místem,
protože má řadu mírných sjezdovek i běžkařský okruh. A tak si ti,
které unavil sjezd, mohli vyzkoušet běžky. A nezůstali jsme jen
na běžeckém okruhu, vydali jsme
se i do běžeckých stop v okolí.
A protože, jak se říká, třetí den je
kritický, vyrazili jsme na rozhlednu Blatenský vrch, odkud zpět do
údolí vede sáňkářská dráha. To
byla jízda!

Kolektiv ze 7.A ZŠ Budovatelů. 		
Sjezdaři se pod skvělým vedením našich instruktorů Jana Matouška a Romana Kolaříka den
ode dne zlepšovali a v den odjezdu už všichni sjížděli sjezdovku
bez problémů.

Foto archiv školy

Mise byla splněna. Všichni lyžujeme, běžkujeme a užili jsme si
skvělý týden na horách. Velký dík
instruktorům!
Petra Rohuschová a její lyžníci ze 7. A

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

V ZUŠ mají novou interaktivní
tabuli aneb Pokrok nezastavíš

Karlovy Vary:
Prameny, oplatky
a divadlo
Dne 22. ledna jela 4. B. do Karlových Varů do divadla, protože
paní učitelka chtěla, abychom
poznali lázeňské město, ochutnali
prameny a podívali se do zmenšeniny Národního divadla.
Autobus nás dovezl k nádraží.
Odtud jsme se vydali do centra,
šli jsme kolem lázeňských domů
a došli k prvnímu pramenu.
Ochutnali jsme ho a šli dál. Cestou do divadla jsme potkali obchůdek U Jáchyma s Karlovarskými
oplatkami, chutnaly nám - mňam.
Pak už jsme šli do divadla. Seděli
jsme v nejvyšším balkoně. Představení mělo název Čertův švagr.
Po pohádce jsme šli na Kolonádu,
ochutnávali jsme různé druhy pramenů, třeba Libušin nebo Rusalčin.
Moc se nám výlet líbil, hlavně
že jsme ochutnali prameny, koupili jsme oplatky a šli do divadla.
Chtěli bychom se do Karlových
Varů určitě vrátit.
Míša Tučková a Justýnka Vejmelková – 4. B
ZŠ STUDENTSKÁ

Své spolužáky
Eliška navštívila
jako M. Jackson

Ano, je to tak – pokrok se zastavit nedá a v našem případě to ani nechceme, naopak. A tak jsme se rozhodli
vybavit učebnu tím nejnovějším typem interaktivní tabule, jaká je v současnosti na trhu. Pro naše žáky to bude
zpestření výuky ve všech oborech a pro naše učitele zase možnost posunout se dál, poznat nové možnosti
i způsoby výuky. A začali s tím rovnou v pátek, 26. ledna na školení a už se jim v hlavě rodí nápady, co a jak
a proč… a tak dále. Těšte se!
			
Milena Sailerová, ZUŠ Jirkov
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V úterý 30. ledna se Eliška Popelková ze 7. A zhostila nelehkého úkolu - navštívit své vrstevníky
v 7. B na hodině hudební výchovy
a seznámit je interaktivně s Michaelem Jacksonem.
Eliška (jak známo) je Jacksonovou fanynkou, o čemž svědčí například ukázky tance na vánočním
charitativním jarmarku v Jirkově.
Žáci 7. B měli tak jedinečnou
možnost poslechnout si prezentaci doplněnou hudebními ukázkami
a provázenou zpěvem i tancem
v podání Elišky.
Její vystoupení bylo opravdu
ohromující i záživné, sedmáky
seznámila se životem i dílem
hudební osobnosti, která bývá
právem nazývána ´králem popu´.
A Eliščin elán i nadšení se přenesl i na (jindy unavené a unuděné)
žáky 7. B.
(af)
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ZŠ NERUDOVA

Osmáci založili vlastní strany a kandidovali.
Slibovali svačiny zdarma a zrušit ´odpoledku´

V lednu žila celá republika prezidentskými volbami. Také na naší
základní škole se v hodinách občanské výchovy živě diskutovalo.
Rozhodli jsme se, že si na vlastní kůži vyzkoušíme, jak to u těch
voleb vlastně funguje. Modelem
pro naše fiktivní volby však nebyly volby prezidenta, ale ty parlamentní, kterým jsme věnovali
pozornost v říjnu.
Již v prosinci si osmáci založili
své politické strany s celkem originálními, ale i těmi osvědčenými

názvy (například Strana školských práv žáků, NE jako opak
ANO nebo Top 08 jako označení
pro to nej z osmiček a tak podobně).
Vytvořili si také volební programy, v naprosté většině přizpůsobené voličům – žákům
(sliby jako do školy až v devět,
svačiny zdarma, žádná odpoledka, více sportu, výuka jazyků
v zahraničí). Připravili volební
kampaň, sestavili volební kandidátky a v lednu se to všechno roz-

jelo. Férová předvolební kampaň
rozpoutala vášnivé diskuse.
Poslední dva lednové dny pak
proběhly samotné volby. Politici by
byli nadmíru spokojeni s takovou
účastí voličů v parlamentních volbách. Nejzodpovědnějšími voliči byli deváťáci a je pravda, že
věkově mají k volebnímu právu
nejblíž. Doufejme, že jim i v budoucnosti vědomí odpovědnosti
vydrží.
Nyní už by všichni měli vědět,
jak se volí tajně, že hlasy jsou si

MĚSTSKÉ GYMNÁZIUM

Nakladatelství Bridge vybavilo
gymnazisty do hodin angličtiny

rovny, že volíme přímo toho, kdo
nás bude zastupovat v parlamentu a že od určitého věku může volit každý občan státu bez rozdílu.
Víme, že volební lístek se nepodepisuje jako písemka, že oblíbenému kandidátovi nemůžeme na
volební lístek malovat srdíčka, že
můžeme do volební urny vhodit
pouze jeden volební lístek a ne
všechny.
A kdo vyhrál? To není podstatné.
Prostě takhle nějak to funguje.
Žáci ZŠ Nerudova Jirkov
ZŠ STUDENTSKÁ

Adéla a Anna
na olympiádě
z českého jazyka

Reprezentantky školy na olympiádě z českého jazyka, která se
konala v chomutovském DDM.

Městské gymnázium Jirkov patří mezi ty šťastné školy, které byly vybrány a obdarovány vydavatelstvím středoškolského časopisu Bridge. Zástupci vydavatelství nám přijeli osobně předat dary v podobě nejrůznějších
výukových materiálů a publikací, které obohatí hodiny anglického jazyka. Časopis Bridge je již dlouholetým
pomocníkem a doplňkem výuky, který zároveň pomáhá studenty připravit k maturitní zkoušce. Nakladatelství
vydává několik anglických časopisů pro výuku. Kromě zmíněného Bridge, který je určen středoškolským studentům a zaměřuje se na úspěšné složení maturitní zkoušky z anglického jazyka, jsou to také třeba časopisy Gate
a R&R. Ty jsou zaměřené na mladší žáky.			
Lenka Říhová, městské gymnázium

V úterý 30. ledna 2018 se konalo okresní kolo olympiády z českého jazyka. Sál chomutovského
Domečku naplnily čtyři desítky
nejlepších žáků, naši školu reprezentovaly Adéla H. z 8. ročníku
a Anna B. z 9. B.
Dívky čekalo hned několik jazykových částí: určování slovních
druhů, mluvnické kategorie jmen,
doplňování přísloví a oprava
chybných tvarů. V závěru soutěže
dostala prostor královská disciplína - sloh.
Obě žákyně předvedly úctyhodné výkony. Patří jim velký dík za
účast, gratulujeme!
(dd)
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ŽENSKÝ KOMORNÍ SBOR

Ženský sbor se chystá
na ´Dívčí válku´
„Ženy! Kupředu statečně!
Vášeň boje námi zmítá.
Bít se budeme společně.
Chystá se teď, chystá se bitva
lítá!“
Adventní čas je dávno minulostí
a nám začalo období tvrdé práce,
abychom své posluchače v roce
2018 překvapily, kromě tradičních vystoupení, něčím novým
a nečekaným. A je to tady!
Plukovník Jan Zástěra, dirigent
Hudby Hradní stráže a Policie
České republiky, mimochodem
25. ledna oceněn jako Osobnost
Ústeckého kraje v oblasti kultury,
složil pro Ženský komorní sbor Jirkov hudbu a Martin Budek, skvělý
textař a zpěvák Collegia hortense
Teplice, se kterým náš sbor léta
úspěšně spolupracuje, napsal text
´Dívčí válka´ aneb Proč je v Jirkově komorní sbor jen ženský.
A tak jsme se v lednu hned pustily s chutí do práce. Čeká nás nacvičit několik sborových partů, kde
náš sbor bude nejen zpívat vtipné texty, ale také v jistě slušivých
decentních dobových oděvech

odpovídajících tématu a našemu
(zejména věkovému) složení i přehrávat scény z notoricky známé
kauzy boje žen proti mužům. Roli
Šárky si ´střihne´ naše Šárka –
sbormistryně, ani si nemusí zvykat
na jiné jméno. A bojovnice Vlasta
zazní v podání Lady Bečkové,
v prosinci oceněné za dlouholetou
sborovou činnost. Ctirada si zahraje autor textu Martin Budek. Věřte,
je to vtipné a prima.
Termín předvedení už jsme stanovily. Dopředu jsme věděly, že
bychom rády Dívčí válku předvedly
v jarních měsících. A protože, jak
si všichni ze školy pamatujeme,
zvítězí láska mezi Šárkou a Ctiradem, chtěly jsme, aby to byl měsíc
lásky – květen. Nakonec to vyšlo,
termín byl stanoven na 18. května.
Vás všechny již teď za členky Ženského komorního sboru Jirkov zvu
na tuto jedinečnou akci. My uděláme vše proto, aby se vám Dívčí
válka líbila a společně jsme si, na
rozdíl od skutečných válek, tuto
válku ve zdraví užili.
Těšíme se na vás.
Eva Rendlová, ŽKS Jirkov

MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Senioři na besedě vzpomínali,
jak dřív vypadal Chomutov

Ve středu 31. ledna proběhla v Městském ústavu sociálních služeb v Jirkově beseda nazvaná Historie Chomutova. Promítaly se při ní fotografie
staré padesát až šedesát let a celá beseda plynula se vzpomínkami na
dávno zbourané a přestavěné části města. Besedu pro nás zorganizovalo Dobrovolnické centrum ADRA Chomutov v rámci svého projektu pod
vedením paní inženýrky Anny Makarové. Beseda se bude konat také v
objektu v Mládežnické ulici, a to na konci února. O besedu byl mezi našimi klienty velký zájem, vzpomínání si velmi užívali a vyjádřili přání projít
takto historicky i naše město Jirkov. Doufáme, že se nám povede jim toto
přání splnit.
		
Foto Blanka Koblicová

KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ

Senioři měli prosinec nabitý zpíváním a vyráběním pro charitu

Vraťme se ještě do roku 2017 a
podívejme se, jak senioři naložili
se zbývajícím časem našeho nejproduktivnějšího měsíce - prosince.
Začneme zpívající částí našeho
Klubu aktivních seniorů, pěveckým sborem Jirkovské seniorky.
Ten rozjel svou ´koncertní šňůru´
už 25. listopadu na soustředění, které mělo ukázat, jak jsme
připraveny zvládnout prosincový
maraton.
První vystoupení se konalo 30.
listopadu pro důchodce ve Vysoké Peci. Zpívaly jsme zde poprvé
- krásná atmosféra, plný sál a milé
posezení se spoustou známých.
Děkujeme!
A pak se to rozjelo. Vystoupení
v Drmalech na rozsvícení vánočního stromu, tradiční adventní
koncert v kostele sv. Jiljí v Jirkově
spolu s dětskými sbory Zvoneček
12

a Slavíček naší sbormistryně Evy
Steinbachové, vánoční zpívání
v Galeriii Lurago v Chomutově,
tradiční předvánoční vystoupení
v německém družebním městě
Brand - Erbisdorf, koncert v kostele v Blatně, v kostele sv. Kateřiny
v Chomutově, zpívání seniorům v
Městském ústavu sociálních služeb Jirkov.
A co měly tyto akce společného? Že si lidé v předvánočním
shonu našli čas sejít se s přáteli,

poslechnout a zazpívat si vánoční
písně a koledy a nasát tu pravou
vánoční atmosféru.
V úterý 19. prosince pak došlo
i na náš domovský klub. Zazpívaly jsme všem, kteří se zasloužili o
jeho dobré jméno, slavnostní ráz
umocnili hosté z Městského úřadu v Jirkově v čele se starostou
Radkem Štejnarem, kterým děkujeme za stálou podporu naší
činnosti.
Rádi bychom se s čtenáři no-

vin podělili o další akci, které se
zúčastnil větší počet členů a vyžadoval hodně času. Zhruba od
poloviny loňského roku začaly
členky klubu v rámci našich aktivit (v tomto případě ručních prací)
vyrábět předměty, které byly určené k prodeji na adventních trzích.
Díky našim ženám jsme se mohli
zapojit do charitativního projektu
a pomoci potřebným. A tak se na
trhu objevil stánek s naším emblémem. Výsledek zdaleka předčil naše očekávání, udělal nám
velkou radost a na charitu jsme
dodali celých deset tisíc korun.
Radost nám vydržela i do ´falešného Silvestra´, zábavy se zúčastnilo kolem sedmdesáti lidí.
Jiřina Frantová, členka
Klubu aktivních seniorů
PS: Často se ve článku objevuje
slovo čas.To proto, že i naši senioři se perou s časem.

Jirkovské noviny

Retro rubrika

2/2018

Z KRONIKY MĚSTA Z ROKU 1968

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

V roce 50. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy se zaměříme na to, jak události roku 1968 zachycuje jirkovská kronika. Zápis do ní byl
pořízen až poté, co „internacionální pomoc spojeneckých vojsk“ nastolila pořádek. Popis událostí totiž není záznamem kronikáře, ale
výtahem materiálu, který vydala KSČ až v roce 1970 a pamětníci ho znají jako Poučení z krizového vývoje. Tento několik desítek stran
obsahující materiál zhustil kronikář na deset stran rukopisu, který tím správným pohledem popisuje události roku. Inu, jak stojí v titulku dějiny píší vítězové… Pojďme se tedy vrátit do doby, kdy naše země stála jen krůček od propasti a zpět na správnou cestu ji přivedly teprve
bratrské tanky.
Jak to začalo - zrádci zatím
skrývají tvář
Na prosincovém zasedání větší
část členů ÚV vystoupila s kritikou
metod práce a způsobu řízení
A. Novotného a požadovala, aby
byl proveden kritický a sebekritický rozbor politiky i práce ústředního výboru, předsednictva a sekretariátu ÚV KSČ.
Do funkce prvního tajemníka byl
po dlouhých úvahách a rozporných návrzích jednomyslně zvolen A. Dubček.
Politická rezoluce, kterou plénum ÚV KSČ přijalo, se hlásila
k závěrům XIII. sjezdu a zdůrazňovala náš svazek se světovou
socialistickou soustavou a se Sovětským svazem. Současně se
však formovala pravicově revizionistická skupina, která údajně
usilovala o nápravu chyb, ale současně chtěla uskutečnit i revizi linie strany, rozvrátit ideologickou
a organizační myšlenku, rozrušit
politickou socialistickou strukturu naší společnosti ve prospěch
maloburžoazních vrstev a změnit
zahraniční orientaci ČSSR.
Většina členů strany přijala

Soudružský polibek patřil k běžným rituálům. Antonín Novotný
vítá sovětského předáka Leonida
Brežněva. Vpravo Gustáv Husák
s výrazem, jakoby našemu prezidentu skoro záviděl. Už brzy se
dočká...
výsledky lednového pléna jako
výraz nezbytnosti vyřešit krizi
v KSČ, důsledně uplatňovat leninský princip v řízení strany a společnosti. (...) Ukázalo se však, že
nové vedení strany nebylo schopno tento úkol splnit. (…) Neujalo
se iniciativy (...) a umožnilo tak
rozkladnou práci pravice.
Společnost rozvrací zrušení
cenzury
Současně s veřejnými vystoupeními aktivních členů pravice
rozpoutaly destruktivní kampaň

i sdělovací prostředky. Bylo jim to
umožněno hlavně zrušením cenzury a řízení.
Marxisticko-leninské síly ústředního výboru KSČ dokázaly prosadit, aby do funkce prezidenta byl
navržen velký vlastenec, hrdina
protifašistického boje a významný představitel přátelství a spojenectví se SSSR Ludvík Svoboda,
a nikoli kandidáti pravice J. Smrkovský a Č. Císař. Ale při rekonstrukci předsednictva a sekretariátu ÚV, vlády a jiných státních
orgánů byli na rozhodující mocenské pozice - na místo předsedy vlády, předsedy Národní fronty
a Národního shromáždění - navrženi a schváleni lidé, kteří se
postupně vyjevili jako exponenti
pravice.
Rezoluce dubnového pléna sice
upozorňovala na nebezpečí živelnosti polednového vývoje, avšak

nevyřešila základní požadavky:
jednotu a akceschopnost strany,
rozhodný boj proti pravicovému nebezpečí. Akční program,
schválený dubnovým plénem, byl
už obrazem rozvratné činnosti
pravice a obsahoval nemarxistické formulace o úloze strany, státu
i socialistické společnosti a další
téze oportunistické a revizionistické povahy.

Ani Novotného následník v čele
KSČ Alexander Dubček se vítání
s Brežněvem neubránil. S trochou
nadsázky by se dalo říct, že Leonid při své návštěvě v únoru 1968
vtiskl Sašovi polibek smrti.

Tento text obsahuje tendenční, propagandistické líčení událostí. I to
je ale svým způsobem svědectvím doby. Uvítali bychom, kdyby text
vyprovokoval pamětníky, aby se s námi podělili o své osobní zážitky
a zkušenosti, případně pokud by byli ochotni poskytnout i fotodokumentaci z tohoto pohnutého období.
Stranu připravil Luboš Mizun

Z ARCHIVU PAVLA TŘÍŠKY

Kde byl evangelický hřbitov a kostel? - I. část

Německé obyvatelstvo, které v Jirkově před rokem 1945 převládalo, bylo nábožensky rozdělené. Vedle katolíků tu žili i protestanti, v němčině
nazývaní evangelíci. Měli tu nejen svůj svatostánek, ale i místo posledního odpočinku. Nic z toho nepřežilo bouřlivé změny, které přineslo
minulé století. Pavel Tříška se vydal po těchto jirkovských stopách, zavátých časem.
Hřbitov se nacházel v areálu
současného zemědělského učiliště za dnešními skleníky. Na jeho
místě dnes stojí včelín.
Historie hřbitova se začala psát
roku 1858, kdy byl 29. června
vysvěcen. Do té doby pohřbívali evangelíci své souvěrce na
Annenském hřbitově v Chomutovské ulici (dnes park proti ZUŠ).
Jen o několik let později se
evangelíci dočkali i svého kostela, který byl postavený v letech
1861 – 1863 v Jezerské ulici.

Kostel po druhé světové válce
sloužil krátký čas Církvi československé husitské a poté byl opuštěn. Postupně chátral a v roce
1984 byl spolu s farou zbořen odstřelem. Na místě kostela a fary
dnes stojí rodinné domky.
Varhany v kostele z roku 1860
pocházely z dílny významného německého stavitele varhan
Friedricha Ladegasta. Před demolicí byla jejich část využita na
opravu varhan v kostele husitské
církve v Lužné u Rakovníka.
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DESTINAČNÍ AGENTURY

Fotosoutěž: Zachyťte krásy Krušných hor

Destinační agentura Krušné
hory vyhlašuje tradiční letní soutěž pro všechny nadšené fotografy a youtubery jak z řad amatérů,
tak profesionálů. Své snímky
a videa zachycující krásy Krušných
hor můžete zasílat na email soutezdakh2018@seznam.cz, a to
v termínu od 1. 1. 2018 do 31. 8.
2018. Vítězné fotografie a videa
budou vybírány odbornou porotou
a veřejností. Bude z nich vytvořen
kalendář pro rok 2019 a na vítěze
obou kategorií čekají také ceny
v hodnotě 5 000 Kč.

adresu, telefonní číslo, název
a krátký popis fotografie. Své
fotografie musí soutěžící zaslat
na emailovou adresu: soutezdakh2018@seznam.cz

Pravidla soutěže
Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která v době
trvání soutěže zašle soutěžní
fotografii či video a uvede svou
platnou e-mailovou adresu, své
jméno a telefonní číslo. Soutěže
se nemohou účastnit zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké.

Podmínky účasti v soutěži:
Zasláním fotografie či videa do
soutěže účastník potvrzuje, že
je autorem dodané fotografie či
videa, materiál je původní a nejedná se o fotomontáž (povolena
je pouze minimální úprava barevnosti a jemné doostření); Zasláním fotografií či videí do soutěže
se autor fotografií vzdává svých
autorských práv a Destinační
agentura Krušné hory o.p.s. s
nimi může dále nakládat a používat je pro prezentaci Krušných
hor v elektronické i tištěné podobě.
(dakh)

Požadavky na soutěžní fotografie
Fotografie musí geograficky
pocházet z území Krušných hor
(z české i německé strany). Cílem je zvěčnit Krušné hory v těch

Požadavky na soutěžní videa
Video musí geograficky pocházet z území Krušných hor (z české i německé strany). Do soutěže
budou přijata pouze videa, která
budou splňovat následující parametry: délka záznamu max. 60
vteřin, formát 16:9, MP4, rozlišení
720p a větší.

nejzajímavějších podobách v každém ročním období. Do soutěže
budou přijaty pouze digitální fotografie, které budou splňovat následující parametry: formát JPG,
TIF, PSD. Minimální požadavek
pro přijatelnou tiskovou kvalitu je
rozměr fotografie 4 000×2 400 pixelů (obrazových bodů), optimální
požadavek pro nejvyšší tiskovou

kvalitu je rozměr fotografie 7 400
x 4 500 pixelů (obrazových bodů).
Orientace fotografií musí být na
šířku.
Každý účastník má právo zaslat do soutěže maximálně pět
snímků. Povinnou součástí přihlášené fotografie je průvodní
informace, která musí obsahovat
jméno autora a jeho e-mailovou

Agentura Dolní Poohří chystá turistické
průvodce i přeshraniční pivní stezku
Destinační agentura Dolní Poohří se už připravuje na nadcházející turistickou sezónu 2018.
Odstartuje ji tentokrát v Žatci ve
spolupráci s Chrámem Chmele
a Piva a městem Žatec. Pro turisty připravuje také nové publikace,
očekávanou novinkou bude přeshraniční pivní stezka.
Své aktivity zahájila agentura již
v lednu účastí na veletrhu cestovního ruchu v Chemnitz. „Zájem
návštěvníků byl enormní, což
nás velmi těší. Němci se hojně
zajímají o turistickou nabídku ve
městech na Ohři, zejména o kempování. Zaujal i nový společný
česko-saský projekt pivní stezky.
Ve spolupráci s Tourismusverband Erzgebirge jsme se účastnili ještě veletrhu v Drážďanech,“
informovala ředitelka Destinační
14

agentury Libuše Novotná Pokorná.
Právě Krušnohorská pivní stezka z oblasti gurmánské turistiky je
novinkou sezóny 2018. V dubnu
vyjde mapa zapojených pivovarů
s pivní kartou a projekt se poprvé
představí na Dni piva v Německu
a poté na Chmelfestu v Žatci. „Po
loňském úspěchu budeme i letos
pořádat výlety a zájezdy. První
z nich bude mířit právě na dubnový Den piva do Rechenbergu-Bienenmühle,“ vysvětlila ředitelka.
Samotná
turistická
sezóna
v Dolním Poohří však začne již
1. dubna, a to v Žatci. „Program
se bude odehrávat v okolí náměstí Prokopa Velkého, kde jsou
soustředěny chmelové památky
Žatce. Hlavními postavami zahájení budou naše Ohřinka a žatec-

ký Hopík,“ prozradila z programu
Libuše Novotná Pokorná. Jeho
součástí bude prezentace regionálních produktů, odemykání
Chmelového majáku, vystoupení
Chmelobrany včetně jejich originálního pivního šlapohybu. Na
akci i do chmelařských památek
bude vstup zdarma a podávat se
bude zelené pivo.
Během slavnostního zahájení sezóny agentura pokřtí nové
turistické průvodce. Druhým dílem pokračuje dětské Putování
s Ohřinkou, jejíž půvabné kresby
opět maloval výtvarník Antonín
Grafnetter. K propagaci značky
´Poohří regionální produkt ®´
bude letos nově sloužit výpravná
publikace Vychutnejte si Dolní
Poohří. Novinkou jsou pak Toulky
Dolním Poohřím, v nichž turisty

provedou méně známými místy
zajímavé osobnosti jako Karel
Čapek, Matyáš Braun či Emil Holub. Již před koncem roku 2017
vydala agentura třetí pokračování
publikace Zážitky v Dolním Poohří s tuctem nových výletů. Jako
každoročně chystá i vydání kalendáře akcí na rok 2018.
Hned začátkem roku čekal
pracovnice Destinační agentury ještě jeden velký úkol, a sice
stěhování do nových prostor
v budově Chmelařského muzea
v Žatci. „Pro veřejnost se naše
nová kancelář otevře začátkem
února. Nesloužíme sice jako běžné informační centrum, ale v době
naší přítomnosti rády poskytneme
návštěvníkům informace a prospekty,“ dodala Libuše Novotná
Pokorná.
(r)
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BLAHOPŘÁNÍ

FINANČNÍ ÚŘAD

Dne 12.února oslaví krásné životní jubileum 80. narozeniny
pan Jaroslav Koňařík ze Zaječic.
Hodně štěstí a zdraví do dalších
let přejí dcery Dagmar, Jaroslava s rodinou a ostatní příbuzní.

Nové

Společenská rubrika:
Blahopřání, vzpomínky. Rozměr: 90 x 37 milimetrů, text +
foto v rámečku za 50 korun.

Koupím Škodu 105, 120
užovka (kulatá světla vpředu). Pouze v pěkném pův.
stavu. Případně Š100,
110, 1000. T: 776 333 909

Harmonogram rozmístění velkoobjemových kontejnerů
23. - 25. 2.: Na Borku, K. H. Máchy, U Stadionu, Červený Hrádek
23. - 25. 3.: P. Diviše, Kludského, SNP, Smetanovy sady, Jindřišská
27. - 29. 4.: Jezerská, Školní, B. Němcové, Staré Vinařice
25. - 27. 5.: Na Stráni, Tkalcovská, Bezručova, Krušnohorská u ZŠ
22. - 24. 6.: Březenec, Za Pilou, Nerudova, Křižíkova
27. - 29. 7.: Červený Hrádek, Budovatelů, K. Marxe, Kludského
24. - 26. 8.: Školní, Zahradní, Březový Vrch, Na Stráni
28. - 30. 9.: Mládežnická, Studentská , Ervěnická, Březenec
26. - 28. 10.: Hornická, Jindřišská, K. Popelky, P. Diviše
23. - 25. 11.: St. Vinařice, Smetanovy sady, Mičurinova, B. Němcové

Jirkov: S daněmi pomohou
odborníci přímo na radnici

Jirkovanům opět pomůžou při
vyplňování daňového přiznání
pracovníci finančního úřadu. Stejně jako v minulých letech tak nebudou muset jezdit do Chomutova. Vyplněné formuláře daňového
přiznání bude možné odevzdávat
přímo na místě.
Tentokrát vedení města dohodlo
s finančním úřadem hned tři termíny a poskytne jim také nové

prostory. Odborníci budou připraveni pomoci a poradit dva pondělky, 19. a 26. března a pak ještě
ve středu 28. března, a to vždy
od 13.30 do 16.30 hodin.
Namísto stísněného prostoru
infocentra, kde informační kampaň probíhala v minulých letech,
budou odborníci tentokrát radit
v zasedací místnosti městského úřadu.
(r)

Jirkovské noviny v roce 2018
Jirkovské noviny vycházejí první středu v měsíci (výjimkou je leden
a červenec). Česká pošta je do schránek distribuuje v následujících
třech dnech po vydání. V roce 2018 Jirkovské noviny vyjdou: 7. března,
4. dubna, 2. května, 6. června, 11. července, 1. srpna, 5. září, 3. října,
7. listopadu a 5. prosince.

Řádkovou i plošnou inzerci, stejně jako oznámení do
společenské rubriky, si můžete podat či se na ni informovat
v redakci Jirkovských novin (3. patro městského úřadu na
náměstí Dr. E. Beneše, kancelář č. 32) nebo přes redakční
e-mailovou adresu jirkovske.noviny@jirkov.cz.
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Prezidentské volby 2018:
jak hlasovaly vesnice
Ve dnech 12. a 13. a 26. a 27. ledna proběhla dvě kola druhé přímé
volby prezidenta. Podívejme se, jak hlasovali občané Boleboře, Strupčic
a Vrskmaně. Pro zajímavost nabízíme srovnání s Jirkovem a celkovými
výsledky v celé České republice - čísla udávají získaná procenta.
I. kolo
účast v %
Topolánek Mirek
Horáček Michal
Fischer Pavel
Hynek Jiří
Hannig Petr
Kulhánek Vratislav
Zeman Miloš
Hilšer Marek
Drahoš Jiří
II. kolo
Zeman Miloš
Drahoš Jiří

Boleboř Strupčice Vrskmaň
63,39
64,23
62,23
4,92
3,24
1,37
5,63
9,52
6,89
4,92
3,67
4,13
1,40
0,43
0,68
0,00
0,43
0,00
0,00
0,43
0,00
52,11
53,67
62,06
7,04
10,60
11,03
23,94
17,96
13,79

60,75
39,24

75,00
25,00

78,06
21,93

Jirkov
43,24
2,79
8,66
4,80
1,17
0,73
0,21
49,79
11,90
19,90

ČR
4,30
9,18
10,23
1,23
0,56
0,47
38,56
8,83
26,60

65,85
34,14

51,36
48,63

STRUPČICE

S výstavbou bytového domu začali
později, ale skončit by měli včas
Strupčice - Na přelomu minulého a tohoto roku začaly se zpožděním práce na výstavbě bytového domu. Zdržení bylo způsobeno
tím, že vítěz výběrového řízení
musel nejprve dokončit předchozí
rozpracované zakázky.
Dodavatel, firma Jiří Kejř Všestudy, ovšem investorovi, kterým
je obec, přislíbila, že termín do-

dání stavby dodrží. A tak již letos
v listopadu by se mělo do nového nastěhovat dvanáct mladých
rodin.
(jh)

Obecní kronika z poslední čtvrtiny
20. století bude digitalizována
Strupčice - Dostupnější se stane přístup k obecní kronice, která
prochází procesem digitalizace,
neboli převádění původního psaného textu do digitální formy.
Občané tak budou mít možnost
seznámit se s obsahem pěti svaz-

ků ručně psané kroniky z let 1971
- 1999. Ten se objeví během března na webových stránkách obce.
Obecní kronika z let 2000 až 2012
již na internetových stránkách
obce umístěna je, poslední období se zpracovává.
(jh)

STRUPČICE

Provoz nové třídy mateřské školy byl zahájen

Slavnostního otevření a prohlídky objektu včetně zázemí a moderní
kuchyně se účastnili zástupci obce i dodavatelů, zaměstnanci i rodiče.
Strupčice - Děti z první třídy mateřské školy ve Strupčicích ve druhém lednovém týdnu uvítala nová
třída. Nejmladší děti dosud navštěvovaly odloučenou třídu v budově základní školy, která jejich
potřebám zcela nevyhovovala.
Kapacita mateřinky se zvýšila ze
čtyřiceti na 68 dětí.
V roce 2016 obec uspěla se žádostí o dotaci u ministerstva pro
místní rozvoj. Ta má pokrýt 85 %
nákladů, které činí 9,1 milionu korun, tedy asi 7,5 milionu.
V roce 2017 začala výstavba,
kterou realizovala firma Metall
Quatro. Součástí úprav byla i no16

vá kuchyně včetně vybavení, které dodala firma Gastro Konrád.
„Nová kuchyň je opravdu perlou školky,“ zdůraznil při jejím
slavnostním otevření starosta
Strupčic Luděk Pěnkava.
Oba dodavatelé odvedli bezvadnou práci a tak počátkem ledna byla stavba zkolaudována. Nic
tedy nebránilo již nedočkavým
rodičům a dětem vyhovět a třídu
uvést do provozu. Možnosti prohlédnout si při té příležitosti nové
prostory využilo také přes sto občanů Strupčic.
Radost určitě měli zaměstnanci
mateřské školy, neboť po několika

Rodiče a jejich ratolesti byli nejvíc zvědavi na nové třídy. Foto J. Mišková
letech odloučení zařízení funguje
pod společnou střechou. To jim
značně usnadňuje komunikaci
a spolupráci.
Také pro obec je otevření nové
třídy v přístavbě odlehčením,
protože přes pět let zajišťovala
převážení stravy do odloučené
třídy. Největší radost z nové třídy
a nového vybavení měly ale děti.

Prostorná třída plně vyhovuje jejich potřebám.
„Ještě budeme muset investovat do vnitřního vybavení, ale
jsem přesvědčen, že necelé dva
miliony z obecního rozpočtu jsou
správnou investicí. Budou také
pokračovat úpravy objektu. Potřebuje novou fasádu a opravit
střechu,“ dodal L. Pěnkava. (lm)

Jirkovské noviny

Z okolních obcí

2/2018

VRSKMAŇ

Odmítli dotaci na sociální byty, před miliony dali přednost klidu
Vrskmaň - Jednou z budov, která patří obci a potřebuje finanční
injekci, je bývalá škola. Stavba
stará téměř sto let je už několik desetiletí opuštěná a chátrá.
Jedním z nápadů, jak získat prostředky na její rekonstrukci, bylo
přestavět ji na sociální byty. Tato
přestavba s sebou nesla dotaci 15 milionů korun, ale zároveň
také podmínku, že se sem přistěhují noví sousedé, od kterých
nikdo neví, co čekat.
„Ti, jimž je sociální bydlení určeno, potřebují pomoct,“ říká k tomu
starosta Vrskmaně Václav Hora.
„Na druhou stranu to mohou být
lidé, kteří mají jisté problémy a nikdo nemůže vědět, jak by tito
potenciální noví sousedé zapadli, zda by šlo o poklidné soužití.“
Možnost získat patnáctimilionovou dotaci byla pro obec s ročním
rozpočtem v řádu milionů korun
jistě lákává, ale nesla i jistá rizika.
Vedení obce se proto rozhodlo
v této záležitosti uspořádat mezi
občany anketu.

Víc než stoletá budova školy je už přes 30 let zavřená. To jejímu stavu neprospívá. V některých oknech chybí sklo, pod fasádu místy zatéká. Foto LM
„Její výsledek byl jednoznačný.
Naprostá většina se shodla v tom,
že máme od projektu ustoupit
a budovu školy opravit vlastními
prostředky,“ říká starosta Hora.
„Ty jsou sice nesrovnatelně nižší,
než je pro opravu budovy potřeba, ale můžeme to řešit postupně.
A jednou, jestli se peníze najdou,
můžeme dům opravit zgruntu

a bez nějakých svazujících podmínek.“

Nyní je tedy na řadě odstraňování nejakutnějších problémů.
„Budova má rozbitá okna, místy
zatéká pod fasádu, zkrátka je na
pokraji havarijního stavu. Na ty
základní opravy, jimiž tomuto stavu zabráníme, peníze najdeme,
ale víc zatím dělat nemůžeme.
Ostatně zásadní rekonstrukci,
jejímž výsledkem by bylo její využívání například k bydlení, brání náš starý problém - obci chybí
čistička odpadních vod. Stávající
kapacita kanalizace je naplněna,
takže zatím nelze rozšiřovat ani
počet domů či bytů.“
Občané Vrskmaně zkrátka před
balíčkem milionů od státu převázaným mašličkou podmínek
a omezení dali přednost klidu. (lm)

SVAHOVÁ

Okénko do minulosti: když
Svahová byla ještě Neuhaus

Svahová ve 20. letech 20. století
Boleboř/Svahová - V osadě
Svahová, části obce Boleboř, převládají rekreační chaty či chalupy.
Nebylo tomu tak ale vždy. Žili tu
dřevorubci, skláři i horníci.
Původní název osady byl Neuhaus (Nový dům) a pochází z poloviny 16. století, kdy tu majitel červenohrádeckého panství Kryštof
z Karlovic založil osadu lesních
dělníků, kteří pro něj pracovali.
Na počátku 17. století koupilo
Svahovou jako součást dalších
pozemků město Jirkov. V roce
1613 se ke svému poddanství Jirkovu přihlásili všichni (tři) zdejší
osadníci. Další zmínka o obci je až
z druhé poloviny 17. století, což
by mohlo znamenat, že během
třicetileté války byla zpustošena.

V roce 1787 zde již stálo uprostřed lesů 18 domů.
Počátkem 19. století zdědila červenohrádecké panství, kam patřil
i Jirkov, Gabriela z Rottenhanu,
provdaná za hraběte Buquoye.
Ten na panství otevřel několik
skláren, jednu z nich právě na
Svahové. Sklárna však v roce
1819 vyhořela. Na pozemcích
obce se těžila rašelina, v malé
míře také železné rudy dodávané
do železárny ve Vysoké Peci.
Pod Jirkov Svahová náležela
(s výjimkou let 1850 - 1868) do
roku 1960, kdy byla při územní reorganizaci přičleněna k Boleboři.
Informace a reprofoto pocházejí
z publikace Zdeny Binterové Od
Kalku po Boleboř a Blatno. (lm)
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Bára Procházková: Ze svahů Pyšné až na stadion v Nanjingu
Jirkovská lyžařka Bára Procházková koncem minulého roku reprezentovala ČR na mistrovství světa v in-line sportech, World Roller Games. To se konalo koncem minulého roku ve východočínském Nanjingu (česky Nan-ťing, Nanking). Vyprávění o její cestě není sice klasická
sportovní zpráva, ale svou exotičností to nahrazuje víc než dost. Ostatně jindy než zpočátku roku, kdy má většina soutěží pauzu, podobné
reportáže na našich stránkách najdou prostor jen obtížně. Pojďme se tedy vydat s Bárou na cestu do daleké Číny…
únavná. Přímou linkou z Paříže
do Šanghaje jsme letěli bez mezipřistání šestnáct hodin. Do Šanghaje jsme přiletěli ve dvě hodiny
ráno. Měli jsme den na prohlídku
této metropole, pak jsme se rychlovlakem přesunuli do Nanjingu
- jízda víc než třistakilometrovou
rychlostí byla jedním z řady výjimečných zážitků.“

Čínské mrakodrapy. Uprostřed
Shanghai Tower, druhá nejvyšší
budova světa. Má 128 podlaží
a 628 metrů. Foto repro Google,
ostatní archiv Báry Procházkové
S in-line bruslemi do světa
Barbora Procházková je členkou Lyžařského klubu Jirkov. Ten
podle ní patří mezi největší oddíly
v republice, zaměřené na in-line
lyžování (oficiální název In-line
Alpine slalom), při němž jsou lyže
nahrazeny in-line bruslemi. Jak
sama sportovkyně vysvětluje,
přes léto se z lyžařů a lyžařek stávají bruslaři a bruslařky.
Kudy vedla její cesta z Jirkova do Nanjingu, na World Roller
Games? „Podařilo se nám, mně
a dalším jirkovským lyžařkám, mé
sestře Pavlíně a Nikole Pospíšilové, splnit předepsaná kritéria,
a tak jsme se staly součástí sedmičlenné reprezentační výpravy,“
líčí, co předcházelo výletu přes
půlku světa. „Cesta byla skutečně

Miliony lidí, kuřecí pařátky
Šanghaj, největší kontejnerový přístav světa, má 27 milionů
obyvatel. Nanjing, ležící několik
set kilometrů na východ ve vnitrozemí, je významným kulturním
a historickým centrem Číny, ale
žije tu ´jen´ 8 milionů lidí.
„Prvních několik dní jsme se
rozkoukávali, prohlédli jsme si historické památky, z nichž asi nejvýznamnější je Konfuciův chrám.
Také jsme prošli parky a zahrady, jimiž je město proslulé,
samozřejmě jsme navštívili také
sportoviště, kde probíhaly různé
disciplíny - in-line hokej, krasobruslení a další, u nás nepříliš
známé in-line sporty,“ líčí Bára
turistickou část jejich programu
a přidává také kulinářské dojmy.
„Na ulici jsme viděli stánky s kdečím, ale báli jsme se to ochutnat.
Vrcholem naší odvahy byly kuřecí
pařátky. Jinak jsme si oblíbili kynuté knedlíčky s různými náplněmi, a samozřejmě jsme jedli nudle
na tisíc způsobů."
Smog nad exoty z Evropy
A jaké další dojmy si Češky a Češi odnesli z velkoměsta, ležícího

Konfuciův chrám navštěvují turisté i vyznavači konfucianismu, kteří před ním zapalují vonné tyčinky.
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na třetí nejdelší řece světa, Jangc’-ťiang? „Měli jsme smůlu na
počasí, nad městem pořád visel
smog, bylo zamračeno, ošklivo.
To asi poznamenalo náš celkový
dojem. Nanjing působil tak nějak
šedivě. Ale samozřejmě je tam
spousta krásných památek. Ovšem my sami jsme působili trochu
jako turistická atrakce“.
Většina lidí, s nimiž se na svých
toulkách po městě potkali, totiž nikdy neviděla Evropana. „Někteří
byli tak udivení z našich modrých
očí, že si nás fotili,“ usmívá se
sportovkyně, ale vzápětí přejde
na vážnější téma. „Jsou tam obrovské kontrasty. Luxusní mra-

World Roller Games a Češi
Tím Bára ve svém vyprávění
přichází k vlastnímu důvodu jejich
cesty. Světové kolečkové hry byly
podle ní v Číně považovány za
velkou prestižní událost a tomu
odpovídal význam, který jim pořadatelé připisovali. „Zahajovací ceremoniál byl velkolepý, skoro mi
to připomnělo zahajování olympijských her. Škoda, že se během
ceremoniálu nesmělo fotit, takže
jsme fotili jen potají na mobily.“
V závodech se Jirkovačky neztratily. Získaly ve velké konkurenci solidní místa, obsadily tři
dvanáctá místa a každá z nich
se v různých soutěžích umístila

Snímek ze zahajovacího ceremoniálu World Roller Games.
kodrapy a hned vedle místa plná
špíny a bídy. Tam jsme se samozřejmě neodvážili, ostatně ani to
nebylo možné.“
Další stránkou pobytu cizinců
v totalitní zemi bylo totiž omezení jejich pohybu, byť zřejmě v jejich zájmu. „Všude byli vojáci,
policisté, všude hlídky, kontroly,
omezení...“

Stupně vítězů závodu družstev. Bára Procházková
zcela vlevo. Zvítězili Němci, bronz brali Španělé.

v první desítce. Navíc Bára Procházková byla členkou smíšeného družstva (dvě ženy, dva muži), které pro Českou republiku
vybojovalo skvělou stříbrnou medaili.
A závěrečné shrnutí? „Cesta byla dlouhá, únavná, zážitek
z exotiky skvělý, sportovní výsledky uspokojivé - díky nim jsme získali kvalifikaci na mistrovství světa
2018, které proběhne na podzim
v Japonsku. Takže už zbývá jen
pár maličkostí - získat reprezentační nominaci, uvolnění z práce,
no a protože svaz platí jen část nákladů na cestu, už teď začínáme
shánět sponzory. O ty je v našem
sportu nouze. Ale uděláme vše
pro to, aby Jirkov měl i v Japonsku své zastoupení,“ uzavírá své
vyprávění usměvavá lyžařka. (lm)
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FLORBAL

Florbal má za sebou úspěšnou benefici
a před sebou nové tréninkové možnosti
“

Něco málo přes rok má za sebou nový sportovní oddíl Florbal
Miners Jirkov, jehož základ k nám
počátkem minulého roku přesídlil
ze Strupčic. A byl to rok úspěšný
- během něj stačil klub více než
trojnásobně navýšit svou hráčskou základnu (ze šedesáti na
dvě stě) a v Jirkově se opravdu
zabydlet. Díky tomuto nárůstu
se podařilo sestavit družstva ve
všech věkových kategoriích - zatímco v sezóně 2016/2017 měl
klub pouze družstva v kategoriích mladších a starších žáků,
o rok později jich bylo osm - přibyli
minipřípravka, přípravka, elévové
dorostenci, junioři a muži. Od sezóny 2018/2019 by se už všechna
družstva měla zapojit do soutěží
České florbalové unie.
Přelom roků 2017 a 2018 přinesl jirkovským florbalistům dvě
události, které, byť se od sebe odlišují, měly pro klub velký význam.
Konec roku Miners (v češtině Horníci) zakončili opravdu ´ježíškov-

Sportovní hala ZŠ v Krušnohorské slouží od ledna i florbalistům. Snímek z vánočního benefičního turnaje. Foto archiv Florbal Miners Jirkov
sky´, když těsně před Vánocemi
uspořádali benefiční utkání ve
prospěch osmnáctiletých sourozenců Nessmanových.
„Chtěli jsme jako nový sportovní
klub ve městě přijít s něčím užitečným. Ukázat, že nám nejde jen
o sport a zábavu, ale že můžeme
i pomoct,“ uvedl předseda klubu
Radovan Dušek. Na utkání, ve
kterém se proti florbalistům postavily místní sportovní osobnosti,

zavítalo více než sto návštěvníků.
Výtěžek pro sourozeneckou dvoji-

ci mladých studentů v tíživé situaci činil přes dvacet tisíc korun.
V lednu pak jirkovští florbalisté zaznamenali další mezník ve
své zatím nedlouhé historii. Díky
vstřícnosti ředitele ZŠ Krušnohorská Martinu Reihsovi a vedení
Volejbalového klubu Jirkov- Ervěnice podepsali smlouvu, jež zásadním způsobem rozšiřuje jejich
podmínky pro trénink. Kategorie
dorost/junioři a muži hned od počátku tohoto roku mají k dispozici
ve večerních hodinách sportovní
halu zmíněné školy, která dosud
poskytovala zázemí převážně volejbalistům.
(lm)

STOLNÍ TENIS

Jirkovská naděje zahájila rok 2018
nejlépe, jak mohla: vítězstvím
Hned první turnaj ve stolním tenise v novém roce přinesl úspěch
i jirkovským barvám, a to zásluhou mladší žákyně klubu KST Jirkov Míši Dosedělové.
Čtvrtého bodovacího turnaje
mladších žáků a žákyň, který se

Míša Dosedělová s trofejí a diplomem. Foto archiv KST Jirkov

uskutečnil v Liberci, se zúčastnilo
na sto šedesát chlapců a děvčat.
Žádná velká překvapení zkraje
sezóny se nekonala, první triumfy
zůstaly v rukou favoritů. Ve dvouhře žáků vyhrál nejvýše nasazený Daniel Košťál z SKST Baník
Havířov, který si pak společně
s Václavem Podrazilem z pražské Sparty došel pro zlato i ve
čtyřhře.
Pro nás je dobrou zprávou, že
mezi favority patřila i jirkovská
stolní tenistka, úřadující mistryně republiky v kategorii mladších
žákyň Michaela Dosedělová. Ani
ona nezůstala za očekáváním
a zvítězila, když ve finále porazila
Terezu Bártovou z TJ Sokol Hradec Králové.
K titulu ve dvouhrách přidala
Míša ještě stříbrnou medaili ve
čtyřhře, kterou vybojovala s Bárou Strakovou ze severomoravského Sokola Děhylov.
(jt/lm)

Převážnou část členské základny klubu tvoří děti a mládež.

Domácí mistrovská utkání
Klubu stolního tenisu Jirkov

místo: kryt CO u základní školy v Krušnohorské ulici
datum
10. 2.
21. 2.
24. 2.
24. 2.
24. 2.
25. 2.
28. 2.
3. 3.
4. 3.

kategorie
KP 1. muži B
KP 2. muži D
2. liga ženy A
2. liga ženy A
KP 1. muži B
KP 1. muži B
KP 2. muži D
divize muži A
divize muži A

název družstva hostí
TJ Sokol Spořice A
TJ Baník Meziboří A
TJ Avia Čakovice A
Slovan Bohnice B
SKST Teplice B
SKST Teplice C
SKST Baník Most E
TJ Krupka A
SKST Teplice A

čas
16:00
17:30
10:00
15:00
16:00
10:00
17:30
16:00
10:00

Domácí mistrovská utkání
Volejbalového klubu Jirkov - Ervěnice
místo: tělocvična základní školy v Krušnohorské ulici
datum
17. 2.
25. 2.
3. 3.
10. 3.

kategorie
2. liga muži A
KP ml. žákyně 4
1. liga junioři
2. liga muži A

název družstva hostí
čas
Volejbal Modřany 10:00 + 14:00
mistrovský turnaj
9:00
TJ Orion Praha
10:00 + 14:00
TJ Praga Praha
10:00 + 14:00
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Kulturní servis

Kino
telefon: 474 680 337

pátek 9. 2.
17:30 Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
komedie
20:00 Jumanji: Vítejte v džungli rodinný,
akční
sobota 10. 2.
15:00 Sněhová královna: Tajemství ohně
a ledu animovaný
17:30 Jumanji: Vítejte v džungli rodinný,
akční
20:00 Labyrint: Vražedná léčba scifi

2/2018

pátek 16. 2.
9:00 Bajkeři komedie
17:30 Jumanji: Vítejte v džungli rodinný,
akční
20:00 Black Panther scifi, akční
sobota 17. 2.
15:00 Coco animovaný
17:30 Black Panther scifi, akční
20:00 Největší showman muzikál
neděle 18. 2.
15:00 Coco animovaný
17:30 Jumanji: Vítejte v džungli rodinný,
akční

neděle 11. 2.
15:00 Sněhová královna: Tajemství ohně
a ledu animovaný
17:30 Prezident Blaník komedie

středa 21. 2.
17:00 Sněhová královna: Tajemství ohně
a ledu animovaný
20:00 Black Panther scifi, akční

středa 14. 2.
17:00 Sněhová královna: Tajemství ohně
a ledu animovaný
20:00 Špindl komedie

čtvrtek 22. 2.
17:30 Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
komedie
20:00 Labyrint: Vražedná léčba scifi

čtvrtek 15. 2.
17:30 Nejtemnější hodina drama
20:00 Všechny prachy světa thriller

Zámek Červený Hrádek
telefon: 474 684 560
Pohádkový svět

Lezecká aréna

telefon: 474 345 540

sobota 24. 2. . 11 hodin
Lezecký maratón
5. ročník lezeckého závodu dvojic na
8 hodin, otevřený závod.

Na příchozí čekají známé postavy z pohádek O Červené karkulce, Čert a Káča,
Krkonošské pohádky, víly, vodníci, a ostatní obyvatelé pohádkové říše.
Otevírací doba: úterý až neděle (10 až 16
hodin), vstupné 20 Kč.

sobota 24. 2.
15:00 Pračlověk animovaný, komedie
17:30 Věčně tvá nevěrná komedie
20:00 Black Panther scifi, akční
neděle 25. 2.
15:00 Čertoviny rodinný
17:30 Akta Pentagon: Skrytá válka drama, thriller
středa 28. 2.
17:00 Pračlověk animovaný, komedie
20:00 Věčně tvá nevěrná komedie
čtvrtek 1. 3.
17:00 Black Panther scifi, akční
20:00 Tvář vody fantasy
pátek 2. 3.
9:00 Kvarteto komedie
17:30 Akta Pentagon: Skrytá válka drama, thriller
20:00 Věčně tvá nevěrná komedie
sobota 3. 3.
15:00 Sněhová královna: Tajemství ohně a
ledu animovaný
17:00 Black Panther scifi, akční
20:00 Rudá volavka thriller
neděle 4. 3.
15:00 Pračlověk animovaný, komedie
17:30 Věčně tvá nevěrná komedie

Městská knihovna
telefon: 474 654 007

úterý 13. 2. 17:00 hodin
Přednáška Heleny Pospíšilové
Vitamíny a minerály v lidském
těle v souvislosti s civilizačními
chorobami

Stroj času
Bez vitrín a pouček, vezmi všechno do ruček.
Aneb sekni, bodni, pohřbi, nazuj…
Interaktivní archeologická výstava, na které
není zakázáno dotýkat se exponátů, ale naopak přikázáno vše vlastnoručně vyzkoušet!

Jirkovské divadlo

pátek 23. 2.
17:30 Špindl komedie
20:00 Tvář vody fantasy

sobota 24. 2. . 21 hodin
Rock v aréně - Štíhlá koza
Skvělá kapela, zakončení maratónu a
oslava vzniku lezecké arény.

telefon: 474 654 265

neděle 11. 2 15 hodin
Karneval show pro děti
pondělí
8:00 písniček,
- 17:30 hodin
Pořad
plný- pátek
humoru,
řádění a soutěží
Miniškolka
s Tomem
a jeho kamarády. Vstup 50 Kč.
Možnost docházení dětí denně nebo
dle potřeby jen určité dny v týdnu.

pátek 16. 2. 20 hodin
Myslivecký ples města Jirkova
K tanci a poslechu hraje kapela Klub 49, večerem -provází
moderátor
Radek Jirgl.
pondělí
pátek 8:00
- 17:30 hodin
Bohatá a pestrá myslivecká tombola.
Miniškolka
Možnost
docházení
dětí denně
Host večera
- Petra
Janů. nebo
dleVstupenky
potřeby jen vurčité
dnyna
v týdnu.
prodeji
Informačním centru
v Kostelní ulici. Vstup 320 a 250 Kč..

Základní umělecká škola

telefon: 474 654 077

úterý 13. 2. 18 hodin
1. koncert vítězů školní soutěže hudebního oboru
Sál ZUŠ.
čtvrtek 15. 2. 18 hodin
2. koncert vítězů školní soutěže hudebního oboru
Sál ZUŠ.

