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ÚVODNÍ SLOVO

Pevné ledy se zjara konečně hnuly...
Při jarním tání povolují i ty nejtužší ledy a dávají se do pohybu. Tak
by se dal charakterizovat i posun,
který v březnu nastal v našem boji
za revizi příspěvků na bydlení.
S kolegy z dalších tří měst okresu
jsem se v průběhu měsíce několikrát ocitla za jednacím stolem
s ministryněmi dotčených resortů
i s představiteli dalších institucí.
Jako zástupci radnic jsme si
to nepřijeli ke kulatým stolům na
ministerstvo práce a sociálních
věcí jen odsedět, přišli jsme naše
problémy prezentovat. A v Praze nám naslouchali. Bavili jsme
se o zjednodušení systému příspěvků na bydlení, kdy by se ze

dvou dávek mohla udělat pouze
jedna. Příspěvek by byl podle nových pravidel poskytován jen do

zkolaudovaných bytů a doplatek
na bydlení pouze do nebytových
prostor. Probírali jsme spravedlivější nastavení výše uznatelných
nákladů na bydlení, hovořili jsme
o potřebě dávat příspěvky jen do
obyvatelných bytů. Mluvili jsme
i o dávkách pouze pro lidi, kteří
fakticky užívají bydlení. Takové
změny teď resorty chystají.
Na lepší časy se blýská také
u SVJ. Na semináři v Poslanecké sněmovně, kterého jsme se
s Vlastou Štochlovou účastnily,
zaznělo, že by SVJ mohla konečně získat větší pravomoci.
Dana Jurštaková, místostarostka Jirkova

NESTĚŽUJTE SI OKOLO, NAPIŠTE TO NÁM

Setkání zástupců místních
SVJ s místostarostkou Danou
Jurštakovou se koná 17. dubna v 16:30 v zasedačce MěÚ.

Město spustilo projekt „Jirkované sobě“
Jde o zkušební verzi obdoby participativního rozpočtu, který lidem
umožní rozhodnout o části veřejných
výdajů. Máte nápad, kam by město
mělo směřovat vyčleněný milion korun? Víte o projektu, který vylepší veřejné prostranství, veřejnou budovu či žití
ve vašem okolí? Pokud ano, zapojte
se do projektu „Jirkované sobě“, podrobnosti a formuláře k vyplnění
jsou na úvodní straně městského
webu www.jirkov.cz. Občané mohou
své návrhy, které jsou limitované částkou 400 tisíc korun, podávat do konce
dubna.

VELIKONOCE NA NÁMĚSTÍ budou 21. dubna od 13 hodin. Děti i dospělé tam čeká velikonoční dílna, tradiční jídlo i řada dalších akcí.
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Helena K.: Od dubna do července se uzavřela část Dvořákovy ulice kvůli
rekonstrukci. Bydlím v Nových Ervěnicích a pracuji v Tescu. Cesta do
práce mi před tím trvala maximálně 15 minut. Při uzavírce musím chodit
přes střed města, což je o dalších 10 minut více. A to navíc musím projít
kolem herny a dalších dvou ne zrovna vábných putyk! Jít tudy v 5 hodin
ráno, nebo po 22. hodině, to abych si sjednala ochranku. Nemohla by být
alespoň provizorní lávka přes Bílinu? Děkuji za odpověď.
Michal Schilinger, asistent stavbyvedoucího firmy Herkul: Paní chápu, ale když nebudeme provádět zemní práce, tak se budou dělat nové
římsy, které jsou součástí chodníků přes most. Provizorní lávka v tomto
případě řešit nelze, protože z jedné strany jsou na most přilepené kurty
a z druhé strany se bude provádět další investiční akce (přeložka horkovodu). Pokud půjde vše podle plánu, tak samozřejmě most pro chodce
otevřeme, jakmile to bude v rámci bezpečnosti možné. Dík za pochopení.
Martina Cermanová, odbor majetku města a útvar investic: Zmíněný
úsek stavby je pořád staveniště a za zajištění bezpečnosti lidí zodpovídá
zhotovitel stavby, firma Herkul. Jde o časově omezené opatření od dubna do konce června. Pokud to bude jen trochu možné, pokusí se zhotovitel zprůchodnit úsek dříve než 30. 6. V toto období se budou provádět
celkem čtyři stavby: rekonstrukce komunikace Dvořákovy ulice + oprava
mostu č. 6 + vybudování cyklostezky u něj (podjezd pod silnicí) + přeložka horkovodu. Z tohoto lze odvodit, že provizorní lávka tu není na místě.
Helena K.: Vaše odpověď mi na klidu nepřidala, ale chápu to. Držím pěsti, aby nepřišlo nic neočekávaného, a těším se na nové chodníky a silnici.

Měsíčník pro obyvatele Jirkovska
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OCENĚNÍ OBĚTAVÉHO ČINU

Starostka poděkovala zachránkyni
„To je krása, a jsou v mé oblíbené
barvě!“ neskrývala svou radost
studentka zdravotnické školy
Markéta Petrová, když jí starostka
Darina Kováčová předala za
město stříbrné náušnice a přívěsek s modrými krystaly vyrobenými v Preciose (na snímku) a ještě několik dalších dárků. Radnice tím osmnáctileté
Jirkovance vyjádřila dík za obětavý čin. Dívka počátkem roku bez váhání poskytla první
pomoc dvěma zraněným dětem,
které u autobusového nádraží
srazilo auto. „Říká se, že dnešní
mladí lidé nevěnují pozornost
svému okolí, ty jsi dokázala, že to
není vždycky pravda. U nehody
jsi rychle zakročila, toho si moc
vážíme,“ poděkovala zachránkyni
starostka. Foto Vladimír Vacula
POSLEDNÍ ETAPA REKONSTRUKCE

Dvořákova ulice je zavřená, staví se tu okružní křižovatka i podjezd
Lidé, kteří jsou zvyklí projíždět
či procházet Dvořákovou ulicí,
se musí obrnit trpělivostí. Další
část rekonstrukce, která začala 1. dubna, totiž na čtvrt roku
uzavřela úsek od benzinky až
po křižovatku na okraji Nových
Ervěnic - pro řidiče i chodce.
Právě na této křižovatce ulic
Dvořákova - Palackého - Ervěnická se nyní začal budovat kruhový

povede pod silnicí. Podjezd naváže na cyklostezku z Olejomlýnského parku a vyústí na druhé
straně pod čerpací stanicí.
„Čtyři metry hluboký výkop
o rozměrech 12 x 6 metrů způsobil, že se úsek v místě stávajícího
mostu stal pro lidi neprůchodný,“
upozornil Michal Schilinger, asistent stavbyvedoucího z firmy Herkul, která rekonstrukci Dvořákovy

Pokud vše dobře půjde, skončí v červnu poslední část rekonstrukce
Dvořákovy ulice, která započala už v roce 2017.
Foto Vladimír Vacula
objezd. A navazují na to další dvě
stavby.
Stavaři zároveň ve Dvořákově
ulici pod benzinkou rekonstruují
most přes Bílinu a těsně vedle něj
budují podjezd pro cyklisty, který

ulice provádí. Vše je označené
přechodným dopravním značením, pro motoristy i pro MHD
fungují objízdné trasy (viz tabulka
vpravo).
Ze strany od nové okružní kři-

žovatky nad Tescem se řidiči
dostanou pouze k čerpací stanici
a hasiči do svého areálu. Dále už
je komunikace uzavřena a stejně
tak i chodníky.
„Úpravy provozu v Dvořákově
ulici jsou nastavené do 31. července, i když se předpokládá, že
samotná stavební činnost bude
hotová už do konce června,“ říká
Martina Cermanová z odboru

majetku města a útvaru investic. Podle Schilingera je to proto,
kdyby se dokončení stavby zpozdilo kvůli nějaké nepředvídatelné
okolnosti.
V červnu by tedy měla skončit
tato poslední část rekonstrukce Dvořákovy ulice započatá už
v roce 2017. Celkové náklady na
všechny etapy činí 42,4 milionu
korun.
(vac)

DOČASNĚ ZRUŠENÉ ZASTÁVKY MHD
Nové Ervěnice (zřízena náhradní zastávka), Palackého, Dvořákova
OBJÍZDNÉ TRASY
Linky č. 301 a č. 310:
Směr Globus: z ul. Zaječická do ul. Alešova, Červenohrádecká, Dvořákova, Studentská, Vinařická, Žižkova, Pod Břízami, Nový Březenec, Palackého, Nerudova a Ervěnická, kde se linky napojí na svou
původní trasu.
Směr Jirkov, autobusové nádraží: z ul. Ervěnická do ul. Nerudova,
Palackého, Nový Březenec, pod Břízami, Žižkova, Studentská a Dvořákova, kde se linky napojí na svou původní trasu.
Linka č. 313:
Z ul. Ervěnická do ul. Nerudova, Palackého a dále po původní trase.
Tato trasa platí i pro opačný směr jízdy.
NÁHRADNÍ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
Linka č. 342:
Ul. Hrdinů, ul. Ervěnická, ul. Karla Čapka, ul. Chomutovská, ul. Palackého, ul. Zaječická, autobusové nádraží Jirkov, ul. Alešova, ul. Červenohrádecká, ul. Dvořákova, ul. Studentská, ul. Vinařická.
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Úspěchy v boji
za revizi dávek
Radnice čtyř měst Chomutovska
dosáhly v problematice dávek na
bydlení, kvůli nimž psaly v lednu
premiéru Babišovi, prvních dílčích
výsledků. Města bojují o to, 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, kteří vydělávají na
chudobě.
Představitelé Jirkova, Kadaně,
Chomutova a Klášterce nad Ohří
byli ohledně připravované revize
a úpravy těchto dávek v březnu
přizváni na ministerstvo práce
a sociálních věcí. Ke kulatému
stolu s nimi dvakrát po sobě
zasedli ministryně z resortů, jichž
se problematika týká, zástupci
Úřadu vlády ČR, ombudsmanka,

PŘESTAVBA DOMU NA NÁMĚSTÍ

O budoucnosti vyklizené budovy
je rozhodnuto, budou v ní i byty

Architekti představili tři návrhy rekonstrukce objektu po Komerční bance na
náměstí Dr. E. Beneše, schválena byla verze těsně nad 50 milionů korun
V přízemí dvou domů, které tu po rekonstrukci vzniknou, bude banka a kavárna,
v jejich patře celkem sedm
bytů, podkroví zůstanou nevyužitá. Cena zhruba 53 milionů
bez DPH. Takovou přestavbu
budovy čp. 1561 na centrálním
náměstí ´ušili´ architekti městu
na míru. Zastupitelé souhlasili.
Pro další nájemce zbyde v přízemí ještě 60 m2 nebytových
prostor. V patrech vzniknou čtyři
byty o velikosti 1 + kk a tři 3 + kk.
Město s nimi počítá například jako
se služebními byty. V domě se
počítá i s výtahem, který vyjde na
dalších přibližně 500 tisíc korun.
Projektanti původně navrhli přestavbu za 115 milionů korun. „To
však bylo pro město příliš drahé.
Proto architekti projekt upravili
a předvedli nám i levnější varianty,“ vysvětluje starostka Darina
Kováčová. Když vše dobře půjde,
začne rekonstrukce ještě letos
a potrvá asi rok a půl.

PO PŘESTAVBĚ. Studie (nejde o finální podobu) ukazuje základní myšlenku přestavby - rozdělení domu do dvou bloků kolmo k sobě. Střešní
okna byla zamýšlena k podkrovním bytům.
Vizualizace ArchiGroup

Dům stavěný jako středisko

Dana Jurštaková na parlamentním semináři za práva SVJ.
senátor, poslanci i další činitelé.
„Dotčené instituce se tím konečně začaly zabývat a brát
nás jako rovnocenné partnery,“
říká účastnice jednání, jirkovská
místostarostka Dana Jurštaková.
Účelem obou schůzek bylo zahájit
věcnou diskusi k připravovaným
legislativním změnám v oblasti
dávek na bydlení.
Jirkovská místostarostka se
zároveň zúčastnila semináře
v Poslanecké sněmovně na téma
nefunkční Společenství vlastníků
jednotek (SVJ), dluhy, rozpad SVJ
a riziko ´pádu´ celých bytových
domů. „Připravují se změny úpravy
SVJ v občanském zákoníku,“
předeslala Jurštaková.
(vac)
4

Velkoryse řešený objekt ve stylu socialistické výstavby se začal
budovat v roce 1988 jako Kulturní středisko Jirkov - střed. Měl
nahradit stržené staré domy. Do
zbytku historického jádra ale nikdy nezapadl. Podle odboru majetku města se v komplexu tehdy
počítalo s přednáškovým sálem,
klubovnami, jídelnou, sklady potravin, chladírnou, mrazírnou.
Objekt byl dostavěn v roce 1991,
původnímu účelu ale nikdy nesloužil. Z výčtu společnosti Městská majetková Jirkov vyplývá, že
se zde od roku 1993 vystřídalo
několik restaurací a cukráren, byla
tu prodejna textilu, květin a drogerie, Sazka - Sportka i kadeřnictví.
V roce 1994 tady otevřela pobočku Komerční banka, poslední restauratér tu byl v nájmu od roku
2001. Obě tyto provozovny zde
fungovaly až do loňského října,
kdy město objekt kvůli nutné rekonstrukci vyklidilo.
(vac)

NYNÍ. Vyklizený objekt připravený k rekonstrukci. Foto Vladimír Vacula

PŘED 120 LETY. Pohled na stejné místo v roce 1899. Vpravo zájezdní
hostinec Modrá Hvězda postavený v osmnáctém století ve stylu pozdního baroka. Až v roce 1994 po něm převzala pohostinskou štafetu první
z restaurací v novodobé budově, která měla plně nahradit zbouranou historickou zástavbu.
Foto archiv
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SOUKROMÝ OBJEKT NA PRODEJ

Město koupí od Gorenje dům na náměstí.
Hledá pro něj lepší využití

Budova, v níž měla Gorenje zpočátku svou prodejnu kuchyní a spotřebičů, do centra města dobře architektonicky zapadá.
Město koupí od pražské společnosti Gorenje - real stylovou
budovu čp. 1772, která v roce 2001 vyplnila na centrálním
náměstí proluku po zbořené
staré zástavbě. Koupi domu
nyní schválili zastupitelé na
svém zasedání.
Prvotní impuls, aby se radnice
o dům začala zajímat, jí dala
banka Moneta, když oznámila,
že v březnu z jeho pronajatých

prostor kvůli nízké efektivitě
odchází. Město začalo zvažovat
koupi objektu, když zjistilo, že
ho soukromý vlastník nabízí za
14 milionů korun včetně malého
parkoviště. Jde zhruba o polovinu
hodnoty, za kterou majitel dům
před 18 lety pořídil. Radnice ale
měla ke koupi i další důvody.
„Obávali jsme se, že patrový
dům na náměstí by mohl získat
někdo jiný a kdo ví, co by

s ním potom udělal. Nemůžeme
riskovat, že by ho nechal například zdevastovat nebo zchátrat. V budově zůstala cukrárna
a mateřské centrum Archa 777,
co kdyby jim tam nový vlastník
výrazně zvýšil nájem a oni by kvůli tomu museli odejít?“ argumentuje místostarostka Dana Jurštaková.
Snahou města je najít vhodné nájemce i pro další volné

Foto 3x Vladimír Vacula

prostory v tomto domě a více tím
oživit náměstí.
Radnice uvažuje i o tom, že do
prázdného přízemí a patra této
budovy přestěhuje městskou policii z již nevyhovujících prostor
areálu Horník, který by se tak
nemusel nákladně rekonstruovat.
Tato možnost je zatím otevřená.
Strážníci totiž namítají, že mají
v Horníku na dosah větší sídliště
a jsou blíže potřebám lidí.
(vac)

ZÁKAZNICKÉ HLASOVÁNÍ

Tesco ocenilo „žetonové“ projekty

V pravé dolní a horní části budovy po firmě Gorenje působí mateřské centrum Archa 777.

Volné patro objektu je nyní skladištěm věcí, které tu zbyly po kuchyňském studiu.

Další ročník programu obchodního řetězce Tesco ´Vy rozhodujete, my
pomáháme´ už má své vítěze. V jirkovském hypermarketu zákazníci pomocí žetonů vybírali, jak obchod rozdělí mezi tři projekty 56 tisíc korun.
Nejvíce žetonů, a tedy první cenu 30 tisíc korun, získal Fond ohrožených
dětí, druhá byla Archa 777, jež obdržela 16 tisíc. Třetí je sdružení Anthericum se ziskem 10 tisíc korun. Slavnostního předání šeků se zúčastnila
místostarostka Dana Jurštaková (uprostřed).
Foto Vladimír Vacula
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Přibyly rozcestníky a tabule, infosystém je hotový
Informační systém, který návštěvníky Jirkova jednoduše
a bezpečně navede na turistické trasy nebo je nasměruje ke
zdejším památkám, je už kompletně hotový. Celé město je
díky němu ´prošpikované´ rozcestníky se směrovkami a informačními tabulemi.
U nejvýznamnějších památek
jsou nainstalované tyto tabule
s textem, fotografiemi i QR kódem
pro snadné nahrání informací do
mobilního telefonu.
Duší nového infosystému je multimediální mluvící panel s mapou
Jirkova a okolí umístěný na autobusovém nádraží. Panel obsahuje i desítky upoutávek lákajících
k návštěvě různých zajímavostí.
Na obrazovce doprovází profesionálně namluvené informace také
snímky nebo videospoty.
Turisté a výletníci nový infosys-

tém, který ve městě začal vznikat
loni na podzim, dozajista uvítají. Už proto, že Jirkov je jedním
z výchozích bodů pro cykloturistiku
v Krušných horách a v jeho okolí se nachází řada atraktivit cestovního ruchu (přímo v centru
městská věž s Muzeem Jirků, historické sklepy, výstavní galerie,
Kludského vila; v těsné blízkosti
města je zámek Červený Hrádek
a pouze čtyři a půl kilometru je
vzdálená obec Svahová, kde začínají krušnohorské cyklotrasy).
Ve městě takovýto informační
systém dosud chyběl, občané či
turisté do té doby neměli dostatek
srozumitelných informací dostupných takzvaně na první pohled.
„Přitom Jirkov má turistům a návštěvníkům co nabídnout. Navíc
další atraktivní cíle se nacházejí
nedaleko,“ poznamenává místostarostka Dana Jurštaková.

V katastru města je finálně rozmístěno sedm rozcestníků s celkem
pětatřiceti směrovkami.
Foto 2x Josef Dušek

Turistický informační systém tvoří kromě rozcestníků jeden multimediální panel s mapou včetně průvodce (na snímku) a mobilní aplikace.
A dále devět informačních tabulí s QR kódem. Prvky systému jsou umístěny na strategických místech a u významných atraktivit města a okolí.
Existence turistického informačního systému usnadní návštěvníkům výběr jednotlivých objektů
zájmu nebo jejich spojování pomocí nabízených tras a okruhů.
Užitečný projekt celkově vyšel
na 1,3 milionu korun, z toho přibližně 640 tisíc korun činila státní
dotace.
(vac)

Projekt Turistický informační
systém v Jirkově byl realizován
za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky
z programu Ministerstva pro
místní rozvoj ČR.

SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA

Změna otevírací doby poradny pomáhá k rychlejšímu oddlužení
Od letošního roku změnila Sociální poradna Jirkov otevírací
dobu. Protože nově příchozím
je určené jen dopoledne a každé pondělí je ambulance zavřena, může to vypadat, že klienti
mají méně šancí řešit své problémy. Je tomu ale naopak.
Vymezení hodin pro objednané
a zároveň zavírací den, kdy se
odborná poradkyně může naplno věnovat již ´rozjetým´ věcem,
pomáhá v brzkém a úspěšném
ukončení případů. Daří se tak
pomoci většímu počtu nových zájemců, kteří se potřebují například
bezplatně oddlužit.
Už první měsíc praxe ukázal, že
změněná otevírací doba nečiní
lidem potíže. Většina jich stejně
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Sociální poradna v číslech za rok 2018:

 kapacita ambulance - 1 odborná poradkyně
 smluvně právní poradenství 1x za 14 dnů
 smluvně psychoterapeut a mediátor 1x za 14 dnů
 1 terénní sociální pracovník
 644 klientů, jejichž tíživou situaci poradna v daném roce řešila
- z toho 268 mužů a 376 žen
 45 zdarma podaných návrhů na oddlužení
do poradny nejdříve zavolá a objedná se ke konzultaci. Upravená
pracovní doba jim vychází vstříc.
Obyvatele Jirkova už tradičně
nejvíce tíží dluhy. Zájem mají
také o rodinnou terapii, pomoc
s výchovou dětí či s rozvodem,
s nastavením porozvodové péče.
Nárůst poradna zaznamenává
i v problematice řešení opatrov-

nictví a omezení svéprávnosti.
Sociální poradna v Jirkově poskytuje služby už déle než devět let.
V posledních letech bojuje
s přetížením. Denně přibývá
i několik nových zájemců, jimž
poradna z kapacitních důvodů
nemůže pomoci. A to i přes úsilí
terénního sociálního pracovníka,
který pomáhá zejména formou

doprovodů na úřady a různé instituce (soudy, pojišťovny apod.).
I proto se poradna společně
s městem Jirkov připojila k celostátní strategii cílené na dluhy
a problémy vyloučených lokalit.
Spolupráce s Úřadem vlády ČR
v rámci lokálního partnerství otevřela možnosti k čerpání peněz
z evropských fondů. K rozšíření
poradenských kapacit by mělo dojít ještě letos.
Michaela Říhová
Ambulantní služba - otevírací
doba: úterý 8:30 až 12:00, od
12:00 do 17:00 pro objednané,
středa 7:00 až 12:00, čtvrtek 8:30
až 12:00, od 12:00 do 17:00 pro
objednané, pátek 8:30 až 12:00,
od 12:00 do 15:00 pro objednané
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JIRKOV MÁ MISTRYNI SVĚTA

„Psi s námi žijí v bytě,“ říká zlatá musherka

Drobná tmavovláska, nepříliš
nápadná. Kdo ji nezná, stěží by
uvěřil, že je světovou šampionkou
v poměrně drsném sportovním
oboru zvaném mushing, tedy jízdě se psím spřežením. Martina
Štěpánková z Jirkova je první
Češkou v historii, která počátkem
roku získala v Savojských Alpách
ve Francii mistrovský titul v disciplíně kombinace. Další zlato vybojovala v kategorii skijöring, kdy
ji na lyžích táhl jeden z jejích psů.
Dcerka Martiny Štěpánkové si doma hraje s máminou medailí v psím pelíšku.
Kolik závodních psů v současnosti máte, jak se jmenují
a kteří z nich se zasloužili o váš
zlatý úspěch?
Máme čtyři psy. Nejstarší jsou
šestiletí sourozenci Nick a fenka
Terri. Zbylí dva jsou šampioni, tříletý Tim a dvouapůlletý Grey.
Jaká je to rasa?
Já vždycky říkám, že jsou to
evropští saňoví psi. Mají základ
z německého ohaře, i tak vypadají, ale nejsou čistokrevní. Jsou
nakřížení, aby vynikali rychlostí,
vytrvalostí a dalšími vlastnostmi
potřebnými k závodění.
Bydlíte v nevelkém panelákovém bytě s manželem, který je
také závodník, a dvěma malými
dětmi. Psi s vámi žijí nebo je
máte v kotci?
Psi s námi bydlí. Ráno je vyvenčíme a pak o nich skoro nevíme. Jsou ve svých pelíšcích
a dokážou téměř celý den prospat.
Když se ale jede na trénink, dostanou místo ranního žrádla jen napít
a to už vědí, co je čeká. Začnou

chodit po bytě a těší se. Jinak jsou
všichni naši psi vychovaní tak, že
neberou dětem (šestiletý chlapec
a rok a půl stará holčička - pozn.
red.) hračky, nic doma neničí
a neštěkají.
Kdo chodí psy venčit a jak
brzy proto musíte vstávat?

nejde, fungují babičky. Obě mají
barák, takže my v paneláku zase
tolik času se psy netrávíme, býváme spíše tam.
Trénujete po celý rok. Kde
a jak?
Když je dost sněhu na to, aby
se daly upravit tratě, tak trénuji

Na MS ve Francii Martina závodila v disciplínách:

 skijöring (běh na lyžích, lyžař je tažený jedním psem) - zisk zlata
 pulka (pes táhne lyžaře a sáně se zátěží, tzv. pulku) - byla čtvrtá
 kombinace (kombinace pulky a skijöringu) 2 x 7,5 km - zisk zlata
Nevstáváme kvůli psům, každý všední den začíná dětmi. Je
nejprve nutné vypravit synka do
školy. Když přijde manžel z noční, venčí psy on, když jsem doma
s dětmi, venčím psy já. Prostě se
střídáme.
Jak se taková domácnost dá
zvládnout? Kdo vám nejvíc pomáhá?
Někdy bereme děti s sebou na
tréninky a závody. A když to jinak

Martina Štěpánková na francouzské trati.

Foto Bára Vaníčková

na Lesné. Když ale sníh není, dojíždíme do Krkonoš, někdy třeba
i dvanáctkrát za měsíc. Na tom je
nejhorší to čtyřhodinové cestování autem. Při podzimní přípravě
jezdím se psy na koloběžce, například na Nechranicích, kde jsou
rovné tratě, anebo se chodím
sama proběhnout do lesa na Jindřišskou či Boleboř.
Jak jste se k tomuto sportu
dostala? Čím jste byla dřív, pejskařkou, nebo závodnicí?
Už v dětství jsme doma vždycky nějaké pejsky měli, ze začátku
střední knírače. Ale tehdy jsem
byla spíše závodník. Rodiče dělali vrcholově atletiku, já s bratrem
jsme s ní začali od pěti let taktéž.
Když jsem byla starší, pořídila
jsem si amerického pitbula, chodila s ním na cvičák a nastoupila
jsem na dráhu kynologa. Až jsem
si jednoho dne v nějakém časopise prohlédla fotku a přečetla reportáž ze závodů na Moravě, při
nichž běhali lidé se zapřaženým

Foto soukromý archiv

psem. To mě natolik zaujalo, že
jsem se s pitbulem přihlásila na
své první závody. Tím to všechno
začalo. Pak už jsem se snažila
neustále se jen zlepšovat.
Bude vám 42 let, závodíte už
sedmnáctou sezónu, posbírala
jste za tu dobu velký počet cenných kovů. Máte ještě nějaký
sportovní sen?
Přála bych si, aby byl zimní
mushing zařazen mezi olympijské
sporty. Získal by tím ještě větší oblibu a možná i celosvětový věhlas.
Než se tohle sportovní odvětví
na olympiádu dostane, budu už
na závodění nejspíš stará. Třeba
ale k mushingu získají vztah moje
děti.
(vac)

Na koloběžce. Foto Pavel Slezák
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Na výstavě se jedlo jako zastara
V jirkovské galerii našla své působiště stálá výstava ENZEDRA Bílá místa rolnické historie s podtitulem: Místní užitkové a okrasné
rostliny jako cesta ke zvyšování
druhové rozmanitosti regionu.
Cílem tohoto projektu je výzkum
dříve pěstovaných plodin na polích a zahradách našeho regionu.
A také jejich následné pěstování
na pokusném poli a zahradě ve
skanzenu Stará Ves, který je součástí chomutovského zooparku.
Důvod, proč se touto problematikou zabývat, vysvětlují tvůrci projektu zejména tím, že s odsunem
Němců a kolektivizací zmizely
veškeré dostupné zdroje. Upozorňují také, že u nás tyto záležitosti
dosud nikdo neřešil. Navíc podle
nich v regionu do té doby chyběly demonstrační a předváděcí
plochy regionálních kulturních
užitkových a okrasných rostlin,
o nichž existují pouze neúplné informace.
Projekt má za sebou první rok
života. Dosavadní výsledky výzkumu, ať už v oblasti poznávání plodin, způsobů pěstování či
jejich kuchyňského zpracování,
byly součástí programu březnové
vernisáže výstavy. Na řadu přišel
i průřez aktivitami loňského roku
a výhled na další měsíce. Návštěvníci měli na vernisáži zároveň možnost ochutnávat pokrmy
připravené podle receptů z období od konce 19. do začátku 20.

Na vernisáži návštěvníci ochutnávali sladké i slané dobroty z dob prababiček.
století, které pro ně pořadatelé
akce připravili. Výstava potrvá
do konce června a podle dalších
výsledků práce se bude postupně
doplňovat.
Projekt podpořený evropskými penězi a státním rozpočtem
začal 1. ledna 2018. Do konce
roku 2020 budu jeho účastníci
ve spolupráci s hlavním českým

Galeristka Hana Zvalová s nabídkou jídel připravených podle padesát
až sto padesát let starých receptů.
8

partnerem - Výzkumným ústavem
rostlinné výroby v Chomutově
a německým Sachsen Leinen vyvíjet úsilí k sumarizaci informací
o krajových užitkových a okrasných rostlinách. Budou hledat genetické zdroje, zakládat a vést
demonstrační plochy a vytvářet
zdroje osiva a sadby pro zájemce
o regionální odrůdy těchto plodin.

Foto 3x Ladislav Rostaš

Podle současné jirkovské galeristky Hany Zvalové, která stála
u zrodu projektu, naši předkové určitě pěstovali kolem dvanácti užitkových či okrasných
plodin. Patří mezi ně luštěniny,
zelí, kapusta, tuřín, ale i proso
a další obilniny. Právě tyto plodiny
se nyní pěstují na pokusném poli
v chomutovském skanzenu.
(r)

Představení projektu ENZEDRA - Bílá místa rolnické historie na výstavě v jirkovské galerii.
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Maškarní ovládly živly

Na Maškarním bále pro dospělé v Jirkovském divadle nejvíce zaujaly
tyto masky čtyř živlů - ohně, vody, větru a země.
Foto Iva Menhardová
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ZPEVNĚNÍ SVAHU

Cesta k jirkovské přehradě se
veřejnosti znovu otevřela
Dobrá zpráva nejen pro Jirkovany: cesta k jirkovské přehradě je
od 1. dubna opět otevřená. Byla
uzavřena v únoru 2017 kvůli nestabilnímu levému svahu podél
komunikace.
Situace, za které byl státní podnik Povodí Ohře nucen zakázat
vstup na komunikaci vedoucí
z podhrází na korunu jirkovské
přehrady, byla způsobena přirozenými procesy zvětrávání skály.
Padaly odtud balvany těžké i několik set kilogramů.
„Po částečném odstranění nestabilních skalních bloků a dokončení projektové dokumentace
jsme pokračovali legislativou, která nakonec vyústila v povolení
stavby. Celý proces byl výrazně
delší, než jsme předpokládali. Neomezovalo to jen veřejnost v přístupu do Telšského údolí, ale i naše provozní zaměstnance,“ okomentoval situaci mluvčí Povodí
Ohře Jan Svejkovský.
Práce na jirkovské přehradě zahrnovaly kromě jiného i osazení

Vodní dílo Jirkov bylo dostavěno v padesátých letech. Údolní
nádrž shromažďuje z řeky Bíliny
a jejich přítoků pitnou vodu, která
je jedna z nejkvalitnějších v České
republice.
Foto Povodí Ohře
plovoucí stěny pro zachycení
předmětů na hladině. Ta slouží
pro ochranu šachtového bezpečnostního přelivu při povodních.
Proběhla také rekonstrukce spodních výpustí. Při stavbě se měnily
regulační uzávěry a opravovaly
se další části potrubí.
Před stavbou byla demontována malá vodní elektrárna, jednak
z prostorových důvodů a dále proto, aby prach nepoškodil její technologii. Elektrárna se po skončení
prací vrátila na původní místo. (r)
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DĚTI NA PŘENOSNÉM DOPRAVNÍM HŘIŠTI

Žáci si hráli na vozidla, někteří dostali i pokutu

GYMNÁZIUM A ZŠ JIRKOV

Zeměpis nebo
literatura anglicky?
Obohatí to výuku
Na jirkovském městském gymnáziu probíhá v letošním školním
roce zajímavý a obohacující projekt napříč všemi ročníky. V anglickém jazyce se totiž vyučují
některé vybrané předměty, jako
je zeměpis nebo světová literatura.
Určitý počet hodin tak studenti
daný předmět absolvují v cizím jazyce, přičemž si tak zvyšují
slovní zásobu. Porozumění a vyučování současně dostane zase
trochu jiný rozměr. Rovněž pro
kantory je vyučování v cizí řeči
velkou výzvou a příjemným
zpestřením výuky. Lenka Říhová

Do soukromé školy Nelumbo
v Otvicích se dostavili 8. března
preventisté Městské policie Jirkov. Strážníci Jaroslava Sekáčová a Martin Vršan se tu věnovali
žákům prvního stupně v rámci
přednášky o bezpečnosti silničního provozu s ukázkou na malém
přenosném dopravním hřišti.
Preventisté děti seznámili s po-

vinnostmi, jež jako cyklisti a chodci mají. Na začátek si školáky vyzkoušeli ze znalosti dopravních
značek. Pak zjišťovali na magnetické tabuli, jestli děti vědí, jak má
být správně vybavené jízdní kolo
- žáci umisťovali na kostru bicyklu
jednotlivé povinné cyklistické doplňky.
Následně se děti formou zába-

GYMNÁZIUM A ZŠ JIRKOV

ZUŠ JIRKOV

Před maturitou...

V sále se snoubily ušlechtilé hlasy se silou hudby

Maturitní ročník jirkovského
gymnázia vyjel i se svými vyučujícími na několikadenní soustředění do krásného prostředí
Českého Švýcarska. Kromě intenzivní přípravy na maturitu zde
studenti také absolvovali několik
osvěžujících výletů do malebného
okolí, například na Panskou skálu v Práchni (na snímku), na Křížovou cestu v Jiřetíně pod Jedlovou či na Mariinu vyhlídku
v Jetřichovicích.
Lenka Říhová

Na dalším z řady koncertů Kruhu přátel hudby se představili sopranistka Tereza Hořejšová a basista Jan Hnyk,
za skvělého klavírního doprovodu Ahmada Hedara. Návštěvníci měli možnost se zaposlouchat jak do písní, tak
do árií a duetů, a odcházeli do svých domovů s pohodou na duši a spokojeným úsměvem.
Milena Sailerová
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vy vžily do role řidičů. Měly možnost si obléci označení kupříkladu
kola, motocyklu, vozidla, sanitky
nebo vozu hasičů a samy si vyzkoušet jízdu na komunikaci s dopravními značkami. Někteří žáci si
z jízdy na dopravním hřišti odnesly
i postih ve formě dětských pokut.
Přesto většina dětí jezdila velmi
ohleduplně a bezpečně.
(mv)

Používání cizího jazyka dá
výuce jiný náboj. Foto archiv školy

Jirkovské noviny

Z činnosti škol

4/2019

ZŠ BUDOVATELŮ

GYMNÁZIUM A ZŠ JIRKOV

Školáci tvoří soubor vzpomínek pamětníků

„Želízka v ohni“
na Dni poezie

Také rádi vyprávíte nebo posloucháte příběhy druhých? Vybrané žáky osmého ročníku tato záliba dovedla až
k účasti v projektu zaštítěném organizací Postbellum, jejíž cílem je vytvořit soubor vzpomínek pamětníků. Školáci zapátrali ve své rodinné historii a okolí a podařilo se jim objevit opravdové vyprávěné poklady. Prvním pamětníkem, kterého v tomto měsíci zpovídali, byl dědeček jejich bývalého spolužáka Davida Jurky. Oldřich Jurka (na
snímku s žáky) má velmi zajímavého koníčka, jezdí rallye historických vozidel. A to s výbornými výsledky. Má
neskutečnou energii, hodně toho zažil a vyzkoušel. Nic z toho by prý neměnil. Z jeho vyprávění jsme si odnesli
životní motto: Každá malá chyba znamená velkou životní zkušenost...
Petra Rohuschová a žáci 8. A

V březnovém okresním kole recitační soutěže Den poezie, které
se konalo v Chomutově, jsme měli
ve třech kategoriích svá ´želízka
v ohni´. A nutno podotknout, že
se v silné konkurenci vůbec neztratila.
Ve druhé kategorii obdržel David
Smat z 5. A za svůj výkon čestné
uznání. I Jakub Strnad ze 7. B
hájil naše barvy ve třetí kategorii
se ctí.
Kdo však nejvíce překvapil
a udělal nám radost, je Veronika
Horváthová z 9. A. Ve čtvrté kategorii získala ocenění za nejinspirativnější výkon. Porotu zaujala
natolik, že ji ocenila postupem do
krajského kola, které proběhne
na konci dubna v Lounech. Děkujeme všem třem recitátorům
a Veronice držíme palce.
(lg)

Anglický týden se studenty a rodilými mluvčími
Na naší škole proběhl English
week neboli anglický týden. Navštívili nás dva rodilí mluvčí z Velké Británie a čtyři vysokoškolští
studenti z různých koutů světa.
Jedno měli společné: přivezli nám
do školy anglickou atmosféru.
Akce byla rozdělena na dvě části. Jednu část tvořil projekt Edison, během něhož čtyři studenti
z Ázerbájdžánu, Taiwanu, Ukrajiny a Indonésie představili svou
zemi, kulturu i tradice. Naši žáci
se jim zase snažili představit co
nejvíce z České republiky a ukázat jim Jirkov a jeho okolí.

Studenti s vlajkami čtyř zemí.

Druhou část ´anglického týdne´
tvořil projekt TalkTalk. Zapojilo se
do něj 85 žáků naší školy, kteří se
účastnili intenzivního kurzu tří hodin angličtiny denně po dobu pěti
dnů. Během těchto lekcí si upevnili již získané znalosti anglického
jazyka, naučili se formou her novou slovní zásobu a procvičili si
komunikaci.
Žáci netrávili s mluvčími jen dopoledne. Na každé odpoledne si
studenti a učitelé připravili společný program, během kterého si
žáci ověřili své komunikační dovednosti například při bowlingu,

Foto 2x archiv školy

výletu na zámek Červený Hrádek
či během návštěvy jirkovské věže
a podzemí.
Poslední den, takzvaný Global
village, patřil praktickým ukázkám
různých kultur. Společně jsme si
zatančili ázerbájdžánské a indonéské tance, ochutnali typické
pokrmy daných zemí - některé
z nich dokonce hůlkami, a naučili
jsme se psát čínským znakovým
písmem.
Celý projekt se žákům i vyučujícím velmi líbil a už teď se mnozí
z nás těší na příští rok. Na závěr
je důležité vyzdvihnout přínos projektu ke zvýšení motivace studentů ke studiu anglického jazyka.
Každodenní komunikace byla velice prospěšná i pro nás vyučující,
neboť možnost intenzivních hovorů s rodilým mluvčím se nenaskytne příliš často.
Děkujeme vedení školy za
umožnění realizace obou projektů
a městskému úřadu za věnované
upomínkové předměty pro zahraniční hosty.
Hana Armstark, Petra Rohuschová a žáci ZŠ Budovatelů

Trojice úspěšných recitátorů.
ZŠ STUDENTSKÁ

V recitaci uspěli
i další soutěžící

Dne poezie v Chomutově se počátkem března zúčastnili také tři
žáci prvního stupně naší školy. Za
reprezentaci jim patří velké poděkování. (mz) Foto 2x archiv škol
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KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ

MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Poutavě s numismatikem

„Vybrali jsme téměř 23 tisíc!“

Známý jirkovský numismatik Pavel Moravec, mimo jiné zakládající člen
červenohrádeckého numismatického kabinetu, je častým hostem Klubu
aktivních seniorů v Jirkově. Seznamuje nás s historií platidel a dobou
k nim patřící. Takto jsme se seznámili třeba s obdobím vlády Marie Terezie.
Přednáška měla takový ohlas, že ji pan Moravec v trochu jiné podobě
uskutečnil ještě jednou. Na loňskou listopadovou přednášku ´Politická
platidla´ ke 100. výročí vzniku ČSR navázalo v únoru téma ´Vznik
československé měny´ a v březnu přednáška o začátku a rozvoji turistiky
´Turistické štítky´ s ukázkou vycházkových holí a obrazovým materiálem.
Děkujeme panu Moravcovi za zajímavé a poutavé přednášky, za příslib
podzimního pokračování a přejeme hodně úspěchů v jeho smysluplné
práci. Klubová činnost pod vedením předsedkyně Mileny Karbusové
a klubovým výborem připravuje a rozvíjí i své další aktivity. Jiřina Frantová

V rámci akce ´Skrytý potenciál
ženy´ se v chomutovském kině
Svět konal prodej a dražba kabelek, které jsme nashromáždili od
dárců během ledna a února. Bylo
jich na tři sta. S trémou jsme vstupovali do kina. Tamní atmosféra
nás však mile překvapila, stejně
jako velký zájem.
Loni jsme žádali krajský úřad
o povolení sbírky pro Spolek Prohandicap Jirkov. Protože jsme nechtěli jen vybírat peníze, uspořádali jsme pro tuto sbírku dvě akce.
První se konala ve firmě Puls
Investiční a byla určena jak jejím
zaměstnancům, tak pracovníkům
MěÚSS Jirkov, tedy hlavně ženám. Odpoledne měly možnost
se díky studiu Le Charme seznámit s trendy v kosmetice a líčení,
vyzkoušet si relaxační křeslo,

nové trendy v kuchyni, navštívit
kadeřnici či si nechat zkontrolovat funkci svého těla, a to vše za
symbolický poplatek. Ten putoval
do pokladniček sbírky.
Pak přišel zlatý hřeb - prodej
a dražba kabelek, které jsme již
na naši výzvu dostávali od různých dárců. Mnoho kabelek toho
dne našlo své nové majitelky.
Po uspořádaných akcích jsme
nechali úřad rozpečetit pokladničky a částka, kterou jsme vybrali
a jež bude věnována Spolku Prohandicap na svoz dětí do školy
a ze školy, nás velmi potěšila. Vybrali jsme krásných 22 630 korun.
Máme radost z událostí, při
nichž se projeví lidská solidarita.
Myslíme si, že to byl nádherný
projekt a že se nám povedl. Děkujeme všem. Blanka Koblicová

Prodej a dražba kabelek v chomutovském kině Svět.

Výtěžek sbírky putuje Spolku
Prohandicap.
Foto 2x MěÚSS

SKAUTI

„Společně nám to uzlovalo nejlíp“

Skautské středisko Hraničář
Jirkov se zúčastnilo Zlatého uzlu,
což jsou závody v uzlování, které
každoročně pořádají skauti z Kadaně. Nejmladší účastníci soutěže, vlčata a světlušky, společně
soutěžili o turbánek bratra Kima.
O hlavní cenu Zlatý uzel pak
soutěžili skautky a skauti. Mezi
sebou se utkali i skautští vedoucí
v kategorii rover&rangers. Soutěžní den završil závod pětičlenných družstev ve složení: světluška, vlče, skautka, skaut, rangers
rover nebo vedoucí.

Středisko Hraničář neobhájilo
vítězství a po sedmnácti letech
muselo odevzdat putovní cenu
Zlatý uzel skvěle připraveným kadaňským skautům.
Jirkovští skauti ovšem neodjeli
s prázdnou. K úspěchům střediska se zařadil závod družstev.
Tam jsme prokázali, že dokážeme komunikovat napříč všemi
věkovými kategoriemi a společně nám to uzluje nejlépe. V této
kategorii jsme vyhráli a putovní
cenu jsme si opět odvezli domů,
do Jirkova. Denisa Šantrochová

Skautské středisko Hraničář na soutěži Zlatý uzel.
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SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI

Po průvodu masopustní pivo
K obnovené tradici lidových masopustů patří průvod v maskách,
hudba, jídlo a všeobecné veselí.
To vše se podařilo zorganizovat
jirkovskému Mlýnskému spolku
a místní organizaci Svazu postižených civilizačními chorobami.
Masopustní průvod městem byl
tradičně zakončen v penzionu
Bremen, kde zúčastnění ochut-

nali výborné koblihy, domácí zabijačkové pochoutky i masopustní
čtrnáctistupňové pivo.
Jirkovský Svaz postižených civilizačními chorobami chystá i další
akci. Pořádá 16. dubna výlet do
Koněpruských jeskyní a na zámek Nižbor. Odjezd účastníků je
z autobusového nádraží v Jirkově
v 7:45.
Josef Tamáš, předseda

Účastníci masopustního veselí u penzionu Bremen.

Foto archiv
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MICHAL BEČVÁŘ: O LIDECH S JIRKOVEM V SRDCI

Klub Dolní sněmovna - II.

Kulturní dům přebírá město nepříliš šťastný pronájem
Z obav, že by se budovy kulturního domu mohl ujmout kdokoli,
a tím Jirkovu znepřístupnit jediný
společenský dům takové kapacity, město na podzim roku 1992
přistoupilo na návrh Federálního
odborového svazu energetiků
FOSE a 31. prosince převzalo
budovu do svého majetku. Řešení, jak financovat zdroje energie,
našlo v pronájmu, stejně jako
v případě Horníka, jehož kulturní
aktivity však již roku 1993 ustaly.
A tak novoervěnický kulturní
dům začal provozovat podnikatel
Jiří Zelenka. Zdroj výdělku a krytí
provozních nákladů viděl především v restauračním zařízení.
Nejprve zrušil to staré a pronajal
je krejčovské dílně. Novou hospodu, doslova nejhrubšího zrna,
otevřel přímo ve vestibulu kulturního domu! A samozřejmě ji
vybavil herními automaty. Přímo
u vchodu se ve vrátnici usídlila
sázková kancelář Fortuna a ve
velkém sále byly rozvěšeny monitory pro sázkovou hru Bingo.
Kulturní akce v roce 1993 byly
proto rušeny hlukem z hospody, kterou museli diváci do sálů
procházet, v šatnách nebylo
Snímky k tomuto textu poskytl
jeho autor (není-li uvedeno jinak).

Ilustrační snímek, zachycující vystoupení Michala Tučného na jirkovské Hornické pouti (dříve jako oslava Dne horníků a energetiků) neodpovídá časově textu. Pochází z osmdesátých let.
pro pach výčepu a cigaretového dýmu možné odkládat oděvy
a během pořadů do sálů vstupovali sázkaři a zírali na monitory
s výsledky Binga. Kultura ve měs-

tě si sáhla na dno, přesto se nezhroutila. Kulturák i Jirkov měly
totiž štěstí, že již druhým rokem
v nich působila nová společenská
organizace.

Natruc, ale s razancí
Zdeněk Glückselig a Miluše
Kocourková s podporou dalších
bývalých členů KPJ založili v lednu roku 1991 Klub Dolní sněmovna doslova natruc. Přestože
„dolní“ znamenalo vymezení se
„hornímu“ vedení, činnost klubu
nebyla možná bez vzájemné spolupráce. DS pomáhala FOSE plnit
a obohacovat kulturní program
a zároveň si s odkazem na předchozí aktivity činovníků vymínila
domovské právo: bezúplatné využívání kulturáku. K pravidelným
schůzím členů vždy každou středu vpodvečer využívala zpravidla
jednoho z dvou sálů, nutno však
podotknout, že takřka dennodenně se užší vedení DS scházelo
„za závěsem“ čili v šatně vlevo od
vstupu do vestibulu.
Zdeněk Glückselig se tehdy
obával, že stejně jako po čistkách na počátku normalizace se
i po pádu režimu v listopadu 1989
mnozí činovníci KPJ „lidsky“ pro
rozdílné názory rozejdou. Tak
dramatické to sice nebylo, i přesto někteří již v aktivitách klubu pokračovat nehodlali. Zároveň tušil,
že věk základny klubu již nemusí
elánu v činnosti přát. Sázel proto
na mladší generaci a oslovil ji,
přednostně samozřejmě děti samotných činovníků. A tak měla DS
vbrzku početnou základnu, která
se postupně rozšířila o další příznivce klubu.

Z KRONIKY MĚSTA Z ROKU 1969

Sportovci chtějí podnikat, rušení služeb, nedostatek řemeslníků

Služby obyvatelstvu
Veřejné služby města Chomutova
zrušily poskytování některých služeb v Jirkově pro nedostatek řemeslníků. Nedostatek řemeslníků
určitých profesí je i v zařízeních
MěNV, proto někdy nejsou plněny
i úkoly uložené komisí.
V současné době je problém
zabezpečit ve městě včasné
a kvalitní praní prádla a vypínání
záclon. O poskytování drobných
služeb obyvatelstvu projevuje
zájem TJ VJŠ a poskytnutí těchto služeb bude řešeno zákonem
o socialistickém podnikání.

Prádelna v sídlišti Nové Ervěnice
je ztrátová, proto byl dán návrh
na uzavření, zřídit sběrnu pro
dosud prováděné služby v této
prádelně a místnosti po ní přidělit Bytovému podniku pro instalaci boilerů na teplou vodu, aby
se zlepšilo zásobování obyvatel
sídliště Nové Ervěnice teplou vodou.

Zrušena byla čalounická výrobna,
kamenosochařství, instalatérství
a truhlářství. Čalounická služba
však bude obnovena v prostoru bývalého mandlu v domě čp.
37 a počítá se s 5 pracovníky.
V prádelně vzrostla ztrátovost na
100 tis. Kč ročně. Veřejné služby
města Chomutova požádaly o její zrušení. Z tří sběren šatstva

Poskytování služeb obyvatelstvu - počet pracovníků
malíř. a natěračská vzorkovna - 1 autoservis - 1
zakázkové krejčovství - 25
radiotelevize - 5
mandl a napínání záclon - 2
květinová síň - 1

autotaxi - 1
prádelna - 10
sklenářství - 1

a prádla zrušena jedna v ul. Rudé
armády a službu poskytují sběrny
na nám. Čs. Armády a v Nových
Ervěnicích.
Mimo Veřejné služby města Chomutova poskytují služby v Jirkově
prodejna zahradnických výpěstků
Sempra, výrobky Okresního podniku Most v profesi holič, kadeřník.

holičství kadeřnictví - 9
sběrna šatstva - 3,5
hromosvody - 12.
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KVIZ má novou ředitelku

Dosavadní projektová manažerka
a personalistka Michaela Brožová
z Jirkova, která zajišťuje dotace
a veřejné zakázky, nastoupí od

1. června 2019 do funkce nové ředitelky Kulturního, vzdělávacího
a informačního zařízení (KVIZ).
Do výběrového řízení na toto
pracovní místo se přihlásilo pět
zájemců. Pětačtyřicetiletá Brožová přesvědčila osmičlennou komisi svým vystupováním a zejména
ústním obhájením své koncepce.
Závěry výběrové komise schválila
městská rada na svém zasedání
25. března.
(r)

MěÚSS Jirkov je od dubna na sociální síti: facebook.com/
meussj, kde informuje o životě a akcích v zařízeních
U Dubu a v Mládežnické. Formou dotazu zde lze zjistit
i informace k podávání žádostí o čerpání pobytových služeb.

Odešla aktivní Jirkovanka...

Město Jirkov, nám. Dr. E. Beneše čp. 1
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Vedoucí úřadu MÚ Jirkov vyhlásila dne 26. 3. 2019 výběrové řízení
na obsazení pozice „referent Stavebního úřadu - úředník„
na odboru Stavební úřad a životní prostředí při MÚ Jirkov.
Veškeré informace a požadavky pro výkon dané pozice naleznete
v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na úřední desce MÚ
a na stránkách města www.jirkov.cz - úřední deska
Přihlášku lze podat do 12.00 hodin dne 17. 4. 2019
Kontakt: 474 616 421, e-mail: nemeckova@jirkov.cz
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Hluboce zarmouceni oznamujeme všem svým přátelům
a známým smutnou zprávu, že
nám navždy odešla naše drahá
a milovaná maminka, babička,
prababička, teta a kamarádka
paní Alena Kollerová. Zemřela po
krátké nemoci v sobotu 9. března
ve věku nedožitých 86 let.
Většinu svého života strávila
prací ve veřejné správě. Po odchodu do důchodu stále pracovala
velice aktivně pro Sbor pro občanské záležitosti.
Velmi ráda se zúčastňovala kulturních a společenských událostí,
které i sama pořádala v rámci Klubu seniorů v Jirkově.
Jejím velkým koníčkem byl zpěv, a proto ji po dlouhá léta život
naplňovalo členství v pěveckém sboru Jirkovské seniorky, u jehož
zrodu stála.
Své poslední rozloučení si nepřála veřejné, proto jsme se s naší
drahou zesnulou ´babi Alenkou´ naposledy rozloučili v úzkém kruhu
rodinném.
Jistě by bylo jejím přáním to, co napsal římský básník Ennius:
„Nikdo mne nemusí slzami ctít a pohřbívat pláčem. Když o mne hovoříte a myslíte na mne, žiji přeci dál…“
Nejbližší rodina

Servis, křížovka

Jirkovské noviny
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Jirkov přivítal prvního občánka

Prvním letošním Jirkovánkem se stala Viktorie Burdová, která se narodila 9. ledna. Město ji v únoru slavnostně přivítalo mezi své občánky. Místostarostka Dana Jurštaková rodičům popřála, ať jim dcerka přináší jen
samou radost a mamince předala květinu a dárky. Foto: Vladimír Vacula
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MDŽ v Boleboři: muži v rolích gratulantů a tanečníků
Každý rok je to stejné. Na začátku března muži zpozorní a začnou se vyptávat, kdy přesně se slaví MDŽ. Odpověď je snadná, protože Mezinárodní den žen vždy spadá na 8. března. Tento svátek se i dnes slaví v mnoha zemích po celém světě.
Nejinak tomu bylo i letos v Boleboři. V sobotu 9. března se zde
sešla početná skupina žen všech
věkových kategorií. „U nás tuto
tradici rádi dodržujeme, protože je
to téměř jediná akce, kde se pohromadě sejde mnoho žen,“ vysvětluje za organizátory akce Petra Talacková, vedoucí Sportovně
- kulturního výboru při obecním
úřadu. Při této příležitosti si ženy
mezi sebou mají možnost popo-

vídat a všechno důležité spolu
probrat.
Nedílnou součástí akce je i hudební produkce - jen co zazní první tóny, už se sál plní tanečnicemi.
Nescházel ani proslov starosty
Martina Valeše, doplněný informacemi o minulosti MDŽ, s nimiž
přišli Petr Bidlas a Jaromír Franta.
Pánové se hrdě ujali příležitosti
k osobnímu popřání ženám v podobě předání jarních květin.

Když MDŽ, tak vždycky s kytičkou. Na snímku ji Aleně Hrudkové předává jeden z aktérů programu Petr Bidlas, v pozadí už ´číhá´ na svou chvíli
starosta Martin Valeš.

Ženy dokazují, že se umí bavit také na parketu i bez mužů... ale když
se tančí, přece jen je to lepší s partnery.

Následovalo taneční vystoupení
trojice děvčat z Jirkova a Orasína a přednes básničky. „V přestávkách mezi jednotlivými body

programu jsme ženám předávali
drobné dárečky. Věřím, že si každý přišel na své a akce se vydařila,“ dodala P. Talacková. (pt/lm)

STRUPČICE

Školní masopustní veselí vyvrcholilo průvodem po vsi

Strupčická náves ožila školními maškarami.
Strupčice - Na první březnový pátek se školáci těšili. Masopustní den začal v tělocvičně
přivítáním dětí trojicí klaunů v podání paní učitelek a žáka Matěje
Fehnla. Vše bylo nachystáno a po
spuštění hudby za všeobecného
povzbuzování se rozjely jedna
zábavná soutěž za druhou.

Klasickou Židličkovanou všichni
znali, po ní následovala další klání, která prověřovala nejen šikovnost dětí, ale i schopnost souhry
ve dvojicích i týmové spolupráce.
Jejich názvy (Molekuly, Magnety,
Sedánek, Šlapaná balónků a podobně) možná něco řeknou jen
jejich aktérům, měly však jedno

Foto 4x Jiřina Ovčarová
společné - všichni si užili spoustu
zábavy a legrace.
Po ukončení soutěží se všechny
děti odebraly do tříd ke svačině,
poté pokračoval masopustní den
soutěžemi o nejkrásnější masku
a masopustním průvodem na náves. Tam zazněly lidové písničky,
které doprovodili muzikanti hrou
Nejlepší kostýmy prvního stupně. Zleva Karolína Hauserová
(druhá), Kateřina Bašková (třetí)
a Maxmilián Bartošík (vítěz).

►Vítězné kostýmy 1. prvního
stupně.
V tělocvičně: hudba hrála, bylo veselo. Děvčata ze sedmičky: i úbor na spaní je masopustní kostým.
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na dudy, klarinet, housle a vozembouch. Zpívající průvod obešel náves a okolní ulice. S vykoledovanými odměnami se vrátil ke
škole k pohřbení basy a poslednímu předpostnímu hodování. (jm)

Jirkovské noviny

Z okolních obcí

4/2019

STRUPČICE

Baby a spol. opět přivítaly jaro, jako obvykle na horách poněkud předčasně
Boleboř - V sobotu 16. března
proběhlo v Boleboři Vítání jara.
Počasí s organizátory příliš ´nespolupracovalo´ - krásným jarním
dnem se blýsklo až o den později,
zatímco sobota příliš jarní nebyla.
V Kulturáčku od 14 hodin bylo
doslova narváno. Lidí bylo kolem
padesáti a nikdo další by si neměl
kam sednout a poslechnout si
country skupinu Makovec. Však
také jejich písničky si lidé zpívali
s nimi.
Za barem stála Blanka Pittnerová s manželem, o bohatou tombolu se postarala Lucie Kemrová
a její dvě slečny pomocnice. Deniska a Karolínka byly velkou opo-

nosí krabice a kupují si i domů ve
velkém.“
Závěrem K. Kudláčková vyjádřila nejen spokojenost nad návštěvou a zájmem o výrobky ´bab´, ale
také poděkování ´svým holkám´.
„Jedné z nás už bude osmdesát
a tak si poděkování za všechnu
práci zaslouží.“
(kk)

Jako obvykle na této akci zahrála kapela Makovec.
rou zejména při rozdávání cen
z tomboly.
Bolebořské baby se opět předvedly v nejlepším světle. Dorotka

VRSKMAŇ

Lidský odpad, co sem vozí odpad, se
nezastaví před žádnou překážkou

Pojerová, Zdeny Kotrbová, Dagmar Špeciánová, Krista Grecsová
a Květa Kudláčková přichystaly
pestrou směs pamlsků - vdolečky,
kremrole se šlehačkou, perníčky,
ananasové i krémové řezy, linecká kolečka a další druhy koláčů
i buchet, ale také škvarkové placky, domácí chléb, zeláky se slaninou - sladké i slané, každý si
vybral podle svého gusta.
„Však o domácí pečení je vždy
zájem,“ připomněla jedna z organizátorek, Květa Kudláčková.
„Mnozí z návštěvníků si s sebou

Když něco dělají Bolebořské
baby, nechybí lákavé pohoštění
všeho druhu.
Foto 2x Blanka Pittnerová

Starosta Hora u jedné ze stále se obnovujících černých skládek. Foto LM
Vrskmaň - Věčný boj s lidskou
bezohledností, hloupostí, vandalstvím, to je jedna z podob práce
starosty Vrskmaně Václava Hory.
Už řadu let obec marně bojuje
s vandaly, kteří opakovaně zakládají černé skládky na příjezdové
komunikaci k železniční zastávce
Kyjice.
„Je to asi osm set metrů dlouhý
úsek, odpady se opakovaně objevují v jeho střední části, teď už
jsou ti darebáci zřejmě líní ujet
i pár set metrů a svůj bordel vyhazují v přední části cesty,“ rozčiluje
se starosta. Situaci samozřejmě
opakovaně řeší s majitelem komunikace, jímž je Správa železniční dopravní cesty. „Nepořádek
několikrát vyklízeli, bylo toho možná šest náklaďáků. Připravili jsme

i dvě fotopasti. Ale podle našich
zákonů má asi lump právo vědět,
že ho někdo může při jeho řádění sledovat, fotopasti tedy musely
být označeny upozorněním, že
tam jsou. No a tak je ukradli…“
povzdechl si Hora.
Vloni přestala být zastávka Kyjice zastávkou, stala se jen železničním uzlem. Ten už nemusí být
tak přístupný, takže ho lze opatřit
závorou, jež by zabránila vstupu.
„Koncem března majitel závoru
osadil. Snad se tím situace zlepší,“ říká starosta, ale vzápětí rezignovaně dodává. „Zlepší - možná tady, ale zase se objeví na jiném místě. Ten lidský odpad, co
nám sem vozí skutečný odpad, se
nějakou zábranou od svého jednání odradit nedá.“
(lm)
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Fotbalové jaro začali jirkovští muži
dvěma výhrami a jednou prohrou

Předposlední březnový víkend
se konečně hráči i fanoušci fotbalu dočkali. Zimní pauza skončila, jaro dorazilo i na fotbalové
pažity. Podívejme se, jak se jarní
start podařil jirkovským mužským
týmům.
1. SK Jirkov navázal na podzimní bezbodové zápasy a jaro
v krajské I. B třídě zahájil domácí prohrou. Nicméně nejtěsnější
prohra 1:2 (ještě v poločase drželi domácí remízu 1:1) s Novým
Sedlem, které bojuje o čelo tabulky, by mohla signalizovat zlepšení. Jednogólovým rozdílem podlehl 1. SK Jirkov soupeři za celý
podzim jen jednou, jinak dostával
příděly mnohem méně lichotivé. Například z Nového Sedla si
odvezl porážku 1:4. Úspěch domácích zaznamenal krátce před
poločasem Filip Čonka z penalty.

Ze souboje ervěnického béčka (ve žlutém) s Viktorií Lom. Do šestnáctky se snaží proniknout Libor Trávníček, za ním Petr Proll. Foto LM
B-tým SK Ervěnice-Jirkov ve
stejné soutěži uvítal jaro také na
svém hřišti. Porazil předposlední
Viktorii Lom 3:1. Góly domácích
vstřelili Petr Císař (z penalty)
a Ladislav Niš, který se trefil
dvakrát, přičemž druhý gól za-

znamenal v posledních vteřinách
zápasu. Tým v tabulce postoupil
z jedenáctého na desáté místo,
ale vzhledem ke stádiu, v jakém
soutěž je, a k bodovému zisku
soupeřů to není žádný významný
posun.

A-tým Ervěnic (krajská I. A třída,
skupina B) po rozpačitém závěru podzimu může opět zvednout
hrdě hlavu. Pravda, body sice přivezl z předposledních Postoloprt,
ale vylepšení skóre v podobě
výhry 10:4 jistě každého potěší.
O góly se podělili Jakub Šefler,
Petr Proll, Ladislav Niš, Marian
Schwarz a hattricky se blýskli Josef Hromas a Jan Král.
A navíc, protože rivalové z okolních příček tabulky možná poněkud překvapivě klopýtli (Bílina
podlehla v penaltovém rozstřelu
v tabulce jedenáctým Kopistům,
Vroutek dostal ´nářez´ 5:0 od devátého Března), postoupili Jirkovští na druhé místo. S vedoucími
Domoušicemi mají stejný počet
bodů, již zmínění rivalové jim však
dýchají na záda s minimálním jednobodovým odstupem.
(lm)

MALÁ KOPANÁ

Jirkovská halová Školní fotbalová liga má za sebou další ročník

S příchodem jara skončila halová Školní fotbalová liga, a to
závěrečným turnajem kategorie
4. - 5. tříd. Zúčastnilo se jí šest
škol (všechny čtyři jirkovské, hosté ze Strupčic a chomutovské
Písečné), které se na palubovce ZŠ Krušnohorská představily
v osmnácti zápasech.
Bylo se opravdu nač dívat. Nejprve došlo k velkému překvapení,
když si hráči ze Strupčic zajistili
postup do finále přes favorizovaný
tým ZŠ Budovatelů.
Pak přišly na řadu boje o umístění, nejprve souboj o 5. - 6. místo mezi družstvy Písečné a Nerudovy ulice. Po nečekané remíze
3:3 a penaltovém rozstřelu nováček soutěže ze 3. ZŠ vyhrál a měl
z toho opravdovou radost. V zápase o bronz nepřipustila ZŠ Budovatelů překvapení a zvítězila nad
soupeři ze Studentské 4:0.
Vrcholem celé soutěže bylo finále mezi Strupčicemi a borci
z Krušnohorské. Domácí byli jasnými favority, ale v dramatickém
zápase plném emocí a v krásné
divácké kulise nakonec podlehli
18

Celkové foto po skončení závěrečného turnaje. Dospělí v pozadí: část organizátorů a starosta Strupčic Luděk
Pěnkava (zcela vlevo) se starostkou Jirkova Darinou Kováčovou (vedle něho).
Foto Karel Bernt
1:2 a soutěž překvapivě ovládli
hráči Strupčic.
Nejlepším střelcem soutěže se
stal Michal Rusník (Krušnohorská - 11 gólů), nejlepším hráčem
byl vyhlášen Péťa Le (Strupčice),
nejlepším brankářem Petr Hora
(Písečná).
Celou školní fotbalovou ligu ve
dvou věkových kategoriích pro
děti z 1. stupně připravili nadšenci

z fotbalového klubu SK Ervěnice-Jirkov společně s jirkovskými
školami.
Ceny při závěrečném ceremoniálu předávali starostka Jirko-

va Darina Kováčová a starosta
Strupčic Luděk Pěnkava, kteří
ocenili nadšení všech zúčastněných a popřáli všem další sportovní zážitky.
(jh)

Celkové pořadí zimní ligy 4. -– 5. tříd:
1. ZŠ Strupčice
4. ZŠ Studentská
2. ZŠ Krušnohorská
5. ZŠ Nerudova
3. ZŠ Budovatelů
6. ZŠ Chomutov – Písečná

FUTSAL
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Pohár CHLMF, mladší žáci: Krušnohorská bronzová

Momentka ze souboje Krušnohorské s celkovým vítězem Strupčicemi.
Jirkovský Jan Horník v oranžovém.
Foto 2x Ladislav Chlíbek

Dva Jirkováci: ocenění pro nejlepšího brankáře, Michala Sochora ze
Studentské, předával Jiří Olišar, ´kouč ´ bronzového týmu.

Po starších žácích si o pohár
Chomutovské ligy malého fotbalu zahráli i jejich mladší kolegové
v kategorii 5. - 7. tříd. Jde o jakýsi turnaj útěchy. Utkaly se v něm
o trofeje týmy, které se neprobojovaly do finále Žákovské fotbalové
ligy, již pořádá Asociace školních
sportovních klubů Chomutov
a Spolek Chomutovská liga malého fotbalu.

ZŠ Studentská sice s přehledem
porazila stříbrnou Březeneckou
(5:2), ale pak už jen remizovala
s Duhovou cestou Chomutov. Se
čtyřmi body na ni zbylo páté mís-

Turnaj proběhl v chomutovské městské sportovní hale
za účasti tří škol z Chomutova
a dvou z Jirkova, vesnice víc než
zdatně reprezentoval školní tým
Strupčic. Ten se stal se čtyřmi výhrami a jedinou remízou vítězem.
Druhá skončila ZŠ Březenecká Chomutov o jediný bod před
úspěšnějším z jirkovských týmů
z Krušnohorské.

FOTBAL

Mladý fotbalista po onemocnění
leukémií potřebuje kostní dřeň,
jeho klub organizuje pomoc
Fotbalový dorostenec Sportovního klubu Ervěnice-Jirkov Vladimír Čimpera těžce onemocněl.
Překonat akutní formu leukémie
mu může pomoci kostní dřeň od
dárce. Po zveřejnění příběhu
mladého sportovce v regionálním
tisku se zvedla velká vlna solidarity, z níž by mohla vzejít naděje.
Vladimírův mateřský klub ale nenechává nic náhodě a pokračuje
v propagaci akce, jež by měla přinést nárůst počtu registrovaných
počtů dárců kostní dřeně.
„V sobotu 4. května proběhne
ve Spořicích hudební festival,
na němž bude možné zapsat
se do registru dárců kostní dřeně,“ říká k tomu Josef Kalužný
z SK Ervěnice - Jirkov. „Do Spořic přijedou odborníci z pražského
Institutu klinické a experimentální
medicíny, která dárce dřeně regis-

truje. Nebudou se odebírat krevní
vzorky, postačí stěr slin.“
Kdo se chce připojit k iniciativě,
jejímž cílem je záchrana mladého lidského života, bude vítán ve
Spořicích první květnovou sobotu, případně na Transfuzním oddělení kadaňské nemocnice (po
předchozí domluvě). Ta je jedním
ze třinácti mimopražských odběrných center pro dárce kostní
dřeně.
Iniciativa fotbalového klubu má
podporu města Jirkova a prostor
pro její propagaci poskytne místní
hypermarket Tesco.
Pokud se v rámci registru stávajících dárců ani případných
nových nepodaří najít toho vhodného, fotbalisté s podporou města
hodlají přichystat další akce, jimiž
se obrátí na veřejnost. Pomůžete
i vy? Stačí opravdu málo!
(r)

to. Útěchou pro tento tým může
být individuální ocenění - nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášen jeho brankář Michal Sochor.
(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.

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

místo: tělocvična základní školy v Krušnohorské ulici
datum kategorie

název družstva hostí

6. 4.
7. 4.
7. 4.
7. 4.
13. 4.
14. 4.

mladší žákyně
mladší žákyně
mistrovský turnaj
VSK Spartak Děčín
mladší žákyně
mladší žákyně

předkolo PČR
předkolo PČR
KP mladší žákyně 3
KP kadetky
1. část PČR
1. část PČR

čas
9:00
9:00
9:00
10:00 + 14,00
9:00
9:00
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Kino
telefon: 474 680 337

středa 10. 4.
17:00 Velké dobrodružství Čtyřlístku animovaný, dobrodružný
20:00 Captain Marvel akční, dobrodružný
čtvrtek 11. 4.
17:30 Zraněná srdce drama, romantický
20:00 LOVEní komedie

středa 17. 4.
17:00 Jak vycvičit draka 3 animovaný,
dobrodružný
20:00 Ženy v běhu komedie

čtvrtek 25. 4.
17:00 Dumbo animovaný, muzikál
20:00 Avengers: Endgame akční, dobrodružný

čtvrtek 18. 4.
17:30 Teroristka komedie, drama
20:00 Co jsme komu zase udělali? komedie

pátek 26. 4.
9:00 Balón drama, thriller
17:00 Avengers: Endgame akční, dobrodružný
20:30 Teroristka komedie, drama

pátek 19. 4.
17:30 LOVEní komedie
20:00 Hellboy akční, fantasy

pátek 12. 4.
9:00 Čertí brko animovaný, komedie
17:30 Hellboy akční, fantasy
20:00 Captain Marvel akční, dobrodružný

sobota 20. 4.
15:00 Velké dobrodružství Čtyřlístku animovaný, dobrodružný
17:00 Hellboy akční, fantasy
20:00 Avengers: Infinity War akční, dobrodružný

sobota 13. 4.
15:00 Jak vycvičit draka 3 animovaný,
dobrodružný
17:30 LOVEní komedie
20:00 Hellboy akční, fantasy

neděle 21. 4.
15:00 Jak vycvičit draka 3 animovaný,
fantasy, komedie
17:30 Teroristka komedie, drama

neděle 14. 4.
15:00 Jak vycvičit draka 3 animovaný,
dobrodružný
17:30 Zelená kniha drama, komedie

středa 24. 4.
17:00 Mrňouskové 2: Daleko od domova
animovaný, dobrodružný
20:00 LOVEní komedie

telefon: 474 684 560
Pohádkový svět - na příchozí čekají známé postavy z pohádek O Červené karkulce, Čert a Káča,
Krkonošské pohádky, víly, vodníci a ostatní obyvatelé pohádkové říše.
Otevírací doba: úterý až neděle (10 až 16 hodin), vstupné 20 Kč.
sobota 27. 4.
Zahájení kulturní sezóny
13:00 Big Band Zdenka Tölga
14:30 Krušnohor, vystoupení dětského folklórního souboru
15:00 Zlatovláska - loutková pohádka
18:00 Spolektiv - koncert folkové skupiny
ukázka dobových řemesel, prodejní stánky, cukrovinky a občerstvení
vstupné 50 Kč, děti zdarma

sobota 4. 5.
15:00 UglyDolls animovaný, dobrodružný
17:30 LOVEní komedie
20:00 Ženy v běhu komedie

každý čtvrtek od 18 hodin
Relaxační cvičení s Helenou Kukrálovou

telefon: 777 659 886

sobota 13. 4. 18 hodin
Oldies párty se skupinou Fontána
60. - 70. léta: Olympic, Pavel Novák, Petr
Novák, Matadors, Mefisto, Shadows, Beatles,
Manfred Mann a další

čtvrtek 2. 5.
17:30 Cesta do pravěku dobrodružný
20:00 Shazam! akční, fantasy

Galerie Jirkov

DDM Paraplíčko

sobota 6. 4. 20 hodin
Country bál
Hrají skupiny Album (bluegrass)
a Makovec country
Předtančení: skupina Medovina

středa 1. 5.
17:00 Mia a bílý lev rodinný, dobrodružný
20:00 Avengers: Endgame akční, dobrodružný

telefon: 724 685 288

Jarní svod psů loveckých plemen
louka pod zámkem

telefon: 474 654 265

neděle 28. 4.
15:00 Hledá se Yetti animovaný, dobrodružný

pátek 3. 5.
17:30 Dumbo animovaný, muzikál
20:00 Avengers: Endgame akční, dobrodružný

Zámek Červený Hrádek

Jirkovské divadlo

sobota 27. 4.
15:00 Hledá se Yetti animovaný, dobrodružný
17:30 Ženy v běhu komedie
20:00 Avengers: Endgame akční, dobrodružný

pátek 12. a 26. 4. od 13:30
Ateliér
pletení z pedigu - pro dospělé.
úterý 30. 4. od 16 hodin
Čarodějnice
Zábavný program se soutěžemi a volbou miss pro
děti.

Bílá místa rolnické historie
Stálá výstavy projektu s přednáškami
o vývoji plodin pěstovaných v regionu a
ukázkami pokrmů podle starých receptů.
Milan Tóth a jeho žáci
Společné výstavy učitele a jeho žáků.
Výstava potrvá do 27. 4.
Ze starých školních tříd
Výstava starodávných výukových plakátů
ke dni učitelů, potrvá do 30. 6.
neděle 28. 4. od 17 hodin
Cesta krajinou
Vernisáž výstavy, která potrvá do 31. 5.

Základní umělecká škola
telefon: 474 654 077

úterý 9. 4. 18:30

Houslový recitál Romana Patočky
klavírní doprovod Sylvie Ježková. Koncertní sál ZUŠ

