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Vedení města se jelo přesvědčit, jak to
funguje na letním dětském táboře, který
provozuje DDM Paraplíčko, a co je tam
potřeba opravit či do budoucna vylepšit

Vš i c h n i p rv ň á č c i l e to s
d o s ta l i o d mě s ta s l a b i kář
Kouzelný slabikář
s hádankou ke
každému písmenu
abecedy věnovala
všem 250 prvňáčkům
starostka Darina
Kováčová. Do každé
z knížek vepsala také
osobní věnování

„Stavitelé nás zv o u , a ž
když jim teče do b o t , “
říká jirkovský prou t k a ř
Rozhovor s Janem Mrzílkem , na
nějž se obracejí lidé, kteří by chtěli
mít studnu. Kromě hledání spodních
pramenů se zabývá veškerými
indikacemi zemských anomálií
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Nejbližší veřejné zasedání jirkovského zastupitelstva se
bude konat 18. září od 15 hodin v zasedací místnosti MěÚ.

Tvoříme nabídku pro každého
Mám za sebou tři hektické měsíce ve funkci.
Nevadí mi, že má práce
je díky své různorodosti tak trošku roztříštěná,
s tím jsem počítala. Citlivá jsem spíše na lidskou
stránku, kdy se občas
musím potýkat s nepravdami a dezinformacemi souvisejícími přímo s mou osobou. Na
druhou stranu jsem se za těch
pár týdnů potkala se spoustou
úžasných a inspirativních lidí.
Jsem ráda, že Zámecké pátky
si u veřejnosti našly takovou oblibu - už ten třetí byl výdělečný.
U koncertu bez vstupného je to
malý zázrak! Doslova nádherná
byla červenohrádecká Popelka,
kterou si užili jak malí, tak velcí.
Z hlediska organizace se mi podařilo stabilizovat zámeckou restauraci, takže se již o hosty staráme skutečně pravidelně.
Co se týče ´svíčkové´ na Červeném Hrádku, ta je letos trošku
jiná. Ve druhé polovině července
nám totiž Jiří Holý (jeden z autorů Mistrovství ČR ve vaření svíč-

kové) oznámil, že s ní
pro letošní rok nepočítá, protože se prý už nestihne organizovat. Mrzelo mě to, protože asistentky už od června pilně zařizovaly program.
Ale četné ohlasy veřejnosti nás přesvědčily, že
některé tradice není nutné rovnou bořit. Z úcty k autorovi jsme
nepoužili původní název, ale máme Zámeckou svíčkovou.
Do konce roku ještě proběhne
20. září poslední Zámecký pátek - laděný do jazzu. Pak nás
19. října čeká Výlov zámeckého
rybníka a počátkem listopadu zakončení kulturní sezóny - protože
připravujeme program i pro děti,
mohu prozradit, že to bude lehce strašidelné. V prosinci se budou na zámku konat tradiční
adventní prohlídky a Živý Betlém.
Také pro příští sezónu už máme základní program téměř hotový a já věřím, že z jeho pestré
nabídky si vybere doslova každý.
Michaela Brožová,
ředitelka KVIZu

NESTĚŽUJTE SI OKOLO, NAPIŠTE TO PŘÍMO NÁM

Dotaz: Dobrý den, často jezdíme podél Podkrušnohorského přivaděče na kolech s vnoučaty do Olejomlýnského parku. Napadlo mě, jestli by u křížení cesty podél přivaděče se silnicí vedoucí přes
most ke 4. základní škole, tj. nad 2. ZŠ, nešel upravit obrubník. Je
moc vysoký, děti ho nevyjedou a musí tak na silnici slézat z kola. To
je dosti nebezpečné. Stačilo by jeden obrubník buď odstranit nebo
snížit. Stezka je hodně frekventovaná a ulehčilo by to také maminkám
s kočárky. Myslím, že by to stálo za úpravu. Děkuji.
Jana Endischová, odbor majetku města a útvar investic: Silniční
obrubníky u bývalé silnice, dnes chodníku vedoucího přes lávku do
starých Vinařic, jsou zde v tomto provedení již dlouhé roky. S ohledem
na skutečnost, že v celé délce účelové komunikace na hrázi Podkrušnohorského přivaděče jsou křížení s chodníky a komunikacemi
bez zvýšených obrubníků, upravíme i toto místo tak, aby obrubníky
netvořily překážku.

Jirkovské noviny

Měsíčník pro obyvatele Jirkovska

Periodický tisk územního samosprávného celku. Toto číslo vyšlo 6. září 2019.
Vydavatel: Město Jirkov, IČO: 00261904. Povoleno Okresním úřadem v Chomutově, referátem kultury reg. zn. MK ČR E 12007. Náklad 9100 kusů.
Redakce: Vladimír Vacula, Mgr. Luboš Mizun. Redakční rada: Dana Jurštaková, Ing. Jitka Řeháková, Milena Sailerová, Mgr. Michaela Jindráčková.
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

9/2019

PROHLÍDKA ZCHÁTRALÉ PAMÁTKY

Otevřená synagoga. Naposledy před opravou

Zdevastovaná synagoga v ulici 5. května, v níž bývala sběrna druhotných surovin, naposledy otevřela své dveře veřejnosti. Stalo se tak na Den židovských památek. Návštěvníci si mohli uvnitř prohlédnout panely s fotografiemi z historie synagogy postavené v roce 1847, přečíst si o tehdejší početné
židovské komunitě ve městě a zhlédnout projektovou dokumentaci k rekonstrukci, jež nyní památnou budovu čeká. Město, které objekt i se zpustošenou zahradou před třemi lety koupilo, začne bývalou židovskou modlitebnu na podzim přestavovat na kulturní centrum. Foto V. Vacula + M. Houdková
KAŽDODENNÍ KOMUNIKACE S OBČANY

Nejspolehlivější informace má oficiální Facebook města
Nejspolehlivější zprávy z Jirkova, rychlé, stručné a jasné informace z první ruky, bez politikaření a též aktuální snímky či celé
fotogalerie - takové jsou oficiální
facebookové stránky „Město Jirkov“. Snažíme se tuto sociální
síť, která je ještě živější a kontaktnější než web města, využívat ke
zpravodajství pro každý všední

den (v případě větších kulturních
nebo společenských akcí plníme
městský Facebook také o víkendech).
Na Facebooku (stejně jako na
webu) též přijímáme podněty občanů a odpovídáme na jejich dotazy. Jsme mile překvapeni, jak
velké množství čtenářů začalo
náš facebookový profil navště-

vovat a jak rychle přibývají další.
Máme radost z množství diskusních příspěvků (věřte, že čteme
úplně všechny), které se pravidelně objevují u nejzajímavějších
témat, i z počtu sdílení našich
zpráv. Informace z ´našeho Facebooku´ si zvykla pravidelně brát
a stahovat i tištěná a elektronická
média či regionální rádia.

Snahou současného vedení jirkovské radnice je poskytovat občanům dostatek informací a také
s nimi komunikovat. A „mediální
rodinka“, kam patří měsíčník Jirkovské noviny, oficiální webové
stránky www.jirkov.cz a facebookový profil Město Jirkov, se ještě
rozroste. Brzy do ní totiž přibude
další člen - Mobilní rozhlas. (vac)
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Zástupci města se budou pravidelně scházet s občany
Představitelé města chtějí vědět, co obyvatele trápí a co je naopak těší. Proto se rozhodli, že za
nimi budou pravidelně docházet
a vezmou s sebou i zástupce jednotlivých městských organizací,
kteří na některé odborné dotazy
dokážou odpovědět nejlépe. Tématem debat budou uskutečněné
a připravované projekty a plány.

„Při těchto diskusních fórech
budou moci občané podávat
návrhy nebo sdílet své názory
s ostatními,“ upřesňuje starostka Darina Kováčová. Město je
pro setkávání s jirkovskou veřejností rozdělené na čtyři části,
podle školských obvodů. Setkání
se tedy budou konat na jednotlivých základních školách.
(vac)

Termíny setkání: od 16 do 18 hodin
25. září - 1. základní škola v ulici Budovatelů
2. října - 2. základní škola ve Studentské ulici
9. října - 3. základní škola v ulici Nerudova
16. října - 4. základní škola v Krušnohorské ulici
Ilustrační snímek.

Foto www.pixabay.com

KOMPLIKOVANÁ STAVBA

Dokončení Dvořákovy ulice se z technických důvodů posouvá
Oprava mostu ve Dvořákově
ulici, pod nímž povede cyklostezka, se z technických důvodů
prodlouží. Tím se zdrží i zprovoznění silnice od čerpací stanice
v Dvořákově ulici k už částečně
otevřené okružní křižovatce v Nových Ervěnicích.
Žádost o změnu termínu dokon-

čení díla předložil městu zhotovitel stavby, firma Herkul. Důvodem jsou zásadní změny v opravě mostu, které si po provedené
bezpečnostní diagnostice některých mostních dílů vyžádaly předělání poslední části realizační
dokumentace stavby. Na vině je
také přeložka horkovodu, která se

provádí současně s opravou mostu v jeho těsné blízkosti. „Vzhledem k termínu plánované odstávky horkovodu nebylo možné tyto
činnosti na obou stavbách zkoordinovat,“ objasňují zástupci firmy
Herkul, proč dochází ke zdržení.
Zhotovitel plánuje otevřít silnici
od benzinky k ervěnickému kru-

hovému objezdu do 30. září.
Kompletní dokončení opravy
mostu ve Dvořákově ulici včetně
přeložky horkovodu a nájezdu
cyklostezky má být hotové do
17. listopadu.
I nadále tedy platí, že ze strany
´kruháče´ nad Tescem se zatím
lze dostat jen k benzince.
(vac)

CHARITATIVNÍ AKCE

Lidé si žádají sbírku Kola pro Afriku. Jirkov ji uskuteční
Už počtvrté se město zapojí do
sbírky Kola pro Afriku. Jedná se
o charitu, při níž mají lidé z Jirkova a blízkého okolí možnost věnovat své nepotřebné bicykly
těm, kterým ještě dobře poslouží.
Během tří sbírek v letech 2013,
2016 a 2018 bylo takto nashromážděno celkem 130 jízdních kol.
Partnerem posledních dvou charitativních akcí byla ZŠ Studentská, kde bylo zároveň sběrné
místo, kam mohli občané kola přivézt. „Protože se na ředitele této
školy obracejí lidé s dotazem, zda
i letos proběhne sbírka Kola pro
Afriku, rozhodli jsme se ji uskutečnit,“ vysvětluje vedoucí odboru sociálních věcí a školství
Karel Bernt.
Sbírka se bude konat od 16.
do 27. září (PO a ST od 8 do 17
hodin, ÚT, ČT a PÁ od 8 do 13
hodin). „Při letošní sbírce nevy4

užijeme ke spolupráci žádnou
organizaci. Celou akci zorganizuje náš odbor. Jako sběrné
místo využijeme jednu z garáží

za lékárnou na náměstí,“ upřesňuje Bernt. Lidé mohou darovat
i náhradní díly na kola, reflexní
vesty, helmy, cyklonářadí... Kola

přivezená do Afriky podpoří gramotnost, větší možnost pracovního uplatnění i zvýšení občanského statusu tamních obyvatel. (r)

Z první jirkovské sbírky Kola pro Afriku v roce 2013, kdy bylo nashromážděno 49 bicyklů. Foto městský úřad
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DÁREK NOVÝM ŠKOLÁKŮM

Prvňáci mají od radnice slabikář, luští v něm hádanky

Starostka Darina Kováčová s Kouzelným slabikářem. V každém z nich prvňáčci našli její vlastnoruční věnování.
Ke každému písmenku abecedy jedna zrýmovaná hádanka
a obrázek - to je obsah knížky
Kouzelný slabikář, který jako doplněk k učivu věnovala i s vlastnoručním podpisem všem 250
jirkovským prvňáčkům starostka

Darina Kováčová. „Některé hádanky mohou být těžké. Alespoň
budou motivovat děti a třeba
i jejich rodiče se nad nimi více
zamyslet,“ poznamenává s úsměvem starostka, sama původní profesí kantorka.

Jak dodává, Kouzelný slabikář
je především dárek, který má dětem připomínat první den ve škole
v Jirkově. Další upomínkou, kterou noví žáčci od města dostali,
jsou přívěsky - reflexní plyšáci.
S těmito dárky jednotlivě zaví-

ZÁKAZNICKÉ HLASOVÁNÍ

Tesco ocenilo trojici „žetonových“
projektů, nejvíc hlasů získali hasiči

Své vítěze už má další část akce obchodního řetězce Tesco s názvem ´Vy rozhodujete, my pomáháme´.
V jirkovském hypermarketu zákazníci pomocí žetonů vybírali, jak má obchod rozdělit 56 tisíc korun mezi tři
projekty. Nejvíc žetonů, a tedy první cenu 30 tisíc korun, získal Sbor dobrovolných hasičů v Jirkově, druhý byl SK
Ervěnice-Jirkov, jež obdržel 16 tisíc korun. Třetí je společnost Člověk v tísni se ziskem 10 tisíc korun. Předání
šeků se za město zúčastnila místostarostka Dana Jurštaková (na obou snímcích).
Foto 2x Vladimír Vacula

Foto 2x Vladimír Vacula
tali 2. září do každé ze čtyř základních škol na slavnostní zahájení zástupci radnice. Kromě
starostky navštívili školy i místostarostka Dana Jurštaková, tajemnice Viera Avakjanová a vedoucí
odboru školství Karel Bernt. (vac)
PŘÍPRAVA MÉDIA

Mobilní rozhlas
na startovní čáře
Využitím Mobilního rozhlasu,
který Jirkov začíná zavádět, bude
radnice schopna chytré a efektivní komunikace s občany. Do tohoto systému se může kdokoli
zdarma zaregistrovat (pozn. red.:
formulář k registraci bude už brzy na webu města a otisknou ho
i příští Jirkovské noviny).
Mobilní rozhlas není jen moderní obdoba klasického obecního
rozhlasu. Kombinuje možnost rozesílek SMS, hlasových zpráv
a e-mailů, čímž umožňuje přímou komunikaci mezi radnicí
a občany. Důležitá zpráva obyvatele zastihne, ať jsou kdekoli.
Jeho výhodou navíc je, že neslouží jen k jednostrannému
informování o dění ve městě,
ale umožňuje lidem i na jednotlivá sdělení reagovat. Díky
tomu může město Mobilní rozhlas v budoucnu využít i k vytváření jednoduchých minireferend a průzkumů, což samosprávě umožní plánovat další kroky. (r)
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Jirkov lidem zdarma otevře nejvýznamnější památky

Kostel sv. Jiljí sice nepatří městu, ale i jeho skvostný interiér bude v rámci Dnů světového dědictví zpřístupněn široké veřejnosti. Foto 5x Miloš Štáfek
Stejně jako řada evropských
měst se i Jirkov připojí ke Dnům
světového dědictví, které každo-

V jirkovské galerii.

ročně v září otevírají veřejnosti
brány nejzajímavějších budov,
objektů a prostor. V neděli 8. září

Uvnitř městské věže.

Jirkov zdarma zpřístupní své památky. Od 10 do 17 hodin tak budou moci lidé zavítat do podzem-

V historickém podzemí.

ních chodeb, na městskou věž, do
kostela sv. Jiljí, na zámek Červený Hrádek a do Galerie Jirkov. (r)

Na zámku Červený Hrádek.

OŽIVENÍ CENTRA MĚSTA

Nová jídelna a kavárna. V prostorách, které si to zaslouží

▲► Do dvou rekonstruovaných prostor na klíčových místech ve středu města se druhý srpnový týden vrátil život. Ožilo déle než rok osiřelé přízemí
historického domu v Kostelní ulici, které je propojené s Jirkovským divadlem a kde bývala restaurace Pražák. Nyní je tu jídelna Pražák, odkud je náš
první snímek. Ve stejné době zahájila provoz na náměstí Dr. E. Beneše kavárna Bokofka (na druhé fotografii) v budově, jejíž přízemí zůstalo prázdné
po zrušení Sportbaru, který tu působil. Záměry obou provozovatelů - jídelny i kavárny - korespondují s úsilím současného vedení radnice zatraktivnit
náměstí a jeho blízké okolí, aby sem lidé znovu rádi chodili a měli tu vše potřebné. Také proto město na jaře koupilo na náměstí budovu od společnosti
Gorenje, pro kterou se snaží najít vhodné nájemce - ať už pro obchody či služby - a ještě více tak oživit centrum Jirkova.
Foto 2x Vladimír Vacula
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PROUTKAŘ Z JIRKOVA

„Stavitelé nás zvou, až když jim teče do bot“
Na zakázku vyrobenou virgulí
či spirálou z pružinové oceli hledá proutkař z Jirkova lidem vodu.
Dokáže prý najít spodní pramen,
ale i dutinu či puklinu v zemi. Pět
tisíc let starou metodu, kterou
znali už ve starém Egyptě a Číně, a jež byla po tisíciletí nepřetržitě využívaná i v Evropě také
při těžbě rud železa a vzácných kovů, však dodnes neberou
mnohé úřady příliš vážně.
„Proutkařina není předmětem
stavebního řízení, a tak si nás
někteří stavitelé zvou, až když
jim takzvaně teče do bot a moc
už se toho napravit nedá,“ tvrdí
zakladatel firmy Indikace zemských anomálií Jan Mrzílek.
Svou stroze zařízenou kancelář
má už léta v suterénu činžovního domu v Nových Ervěnicích.
Velcí investoři, kteří se pouštějí do nákladných staveb, si
mnohdy zajišťují drahý geologický průzkum pozemků. Někteří se pak obracejí na proutkaře. Proč?
Proutkaři rozhodně nemohou takový průzkum nahrazovat. Měli by
ale být jeho samozřejmou součástí. Prozíraví investoři se obracejí na proutkaře nikoli proto,
aby nahradili klasický průzkum
a porušovali tak zákon, nýbrž aby
zvýšili vypovídací hodnotu takového průzkumu. To vede mnohdy
ke snížení investičních nákladů na nezbytnou úroveň při
dosažení maximálního možného
výsledku. První by do terénu měl
jít vždy proutkař. S jeho poznatky
by měl být podrobně obeznámen
geolog, který by si měl vyžádat
ověřovací dílo na označených
místech. A až následně by měl
být zpracovaný projekt pro investiční záměr a správní řízení.
Před lety jste zaměstnával několik zeměměřičů a proutkařů.
Dnes jste na svou živnost sám.
Dá se proutkařením ještě vůbec
uživit?
Tak se můžete ptát prakticky
na kterýkoli obor. Schopní mají
práci, neschopní ne. Proutkařský
průzkum nenahrazuje ten klasický sondou či sondami, je spíše

první etapou průzkumných prací. Následovat by měla ověřovací kopaná či vrtaná sonda
a veškeré získané poznatky by
měl zpracovat geolog, v případě
studní hydrogeolog, do své práce. Ten jediný je oprávněn činit
odborné závěry a doporučení.
Tedy ani proutkař, ani vrtaři. Ti
všichni však hydrogeologovi poskytují nenahraditelné, podrobné
informace k podloží konkrétního
pozemku, které v geofondu obvykle nenajde. A ještě k vaší
otázce. Zaměstnávat další osoby znamená mít pro ně všechny
soustavně dost práce. Zároveň
tito pracovníci musí být sami
dostatečně aktivní a iniciativní.
Pokud to tak není, nevyplácí se

V určité době se u vás hromadily nejrůznější projekty a studie, na něž teď v regálech sedá
prach. Jsou tu třeba zprávy z
průzkumu tehdy teprve chystané dálnice z Prahy do Plzně,

výstavby nebylo těžební činností
narušeno. Námi provedený průzkum upozornil na to, že skutečnost je zcela opačná. Hranice
uhelné sloje zasahuje až za dnešní silnici E13 a pozůstatky těžební činnosti byly patrné v četných
propadech komunikací, ale i v narušení základů některých staveb.
Narychlo provedenými kopanými
sondami na vybraných místech se
náš průzkum potvrdil. Demolice
byly zastaveny, projekt panelové
výstavby byl zastaven, stará zástavba byla postupně rekonstruována a dnes patří k těm atraktivnějším částem města. Podobně
v případě projektu trasy dálnice
D5, kdy se jednalo o nezdokumentované rozsáhlejší pozůstat-

Proutkař Jan Mrzílek s jednou ze svých na zakázku vyrobených virgulí.

Foto Vladimír Vacula

které si u vás zadal Pragoprojekt, nebo ulice Rudé armády v
Chomutově, na níž mělo vyrůst
po demolici starší zástavby další panelové sídliště. Jakou roli
v těchto konkrétních případech
sehráli proutkaři?
Dá se říci, že důležitou až zásadní. Mluvíte o době na konci
80. a začátku 90. let. V případě
tehdejší ulice Rudé armády byl
už vypracován projekt výstavby
sídliště a demolice byly v části
této lokality zahájeny. Podle provedených předchozích běžných
průzkumů a odborných posudků
mělo být toto území již za hranicí
uhelné sloje a podloží plánované

ky starší těžby želených rud v několika lokalitách. Díky poznatkům
z průzkumu našich proutkařů byl
změněn projekt a dálnice se dnes
těmto nestabilním místům vyhýbá.
I v Jirkově proběhla řada proutkařských průzkumů, jež přispěly
k záchraně některých atraktivních částí města, kde bylo plánované mnohem rozsáhlejší bourání a větší panelová výstavba.
I na její realizovanou část měla
vliv zjištění proutkařů - docílila
snížení jednotlivých staveb o několik pater. I zde totiž průzkumy
potvrdily rozsáhlé poddolování.
To vedlo k posílení základové
desky jednotlivých budov. (vac)

dál držet pasivní neproduktivní
zaměstnance, zvláště když můžete při větším nasazení zvládnout
práci sám.
Služeb proutkaře dříve využívali nejčastěji chataři a chalupáři. Znamená to, že s rostoucí
výstavbou se vám teď více ozývají stavitelé rodinných domů,
kteří chtějí na svém pozemku
studnu?
Ano, o hledání vody na svém
pozemku mají zájem především
soukromí vlastníci obytných nemovitostí. Ale rovněž se zvyšuje zájem ze strany soukromých
vlastníků zemědělských a lesních

pozemků i sadů pro jejich hospodářské potřeby. Stát a obce zatím využívají této metody průzkumu mnohem míň. Je pravda, že
výsledky proutkařského průzkumu nejsou co do spolehlivosti
stoprocentní, ale je třeba si uvědomit, že mimo průkazných, zdokumentovaných poznatků z vrtaných či kopaných sond neexistuje
spolehlivější a lacinější metoda
průzkumu, než je právě práce
zkušeného proutkaře.
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LETNÍ TÁBOROVÁ ZÁKLADNA DOLNÍ RADÍKOV

Město zkontrolovalo svůj tábor

Městský letní tábor v Radíkově navštívili (zprava) starostka Darina Kováčová, místostarostka Dana Jurštaková a vedoucí odboru sociálních věcí a školství Karel Bernt.
Foto městský úřad
Zkontrolovat stav městského
tábora v Dolním Radíkově, který
provozuje Dům dětí a mládeže
Paraplíčko, se o prázdninách vypravili zástupci jirkovské radnice.
„Chtěli jsme vidět, jak to na našem letním dětském táboře funguje, co je tam potřeba opravit či
do budoucna upravit,“ objasňuje
účel návštěvy starostka Darina
Kováčová.
V Radíkově se řešilo, že bude

potřeba srovnat zdejší volejbalové hřiště do roviny, upravit schody od jídelny ke stanům a ještě
pár drobných provozních věcí.
Představitelé města si prohlédli
výsledky rekonstrukcí, které tu
probíhaly, především zastřešení
prostoru mezi jídelnou a kuchyní.
Snahou radnice je také postupně a v rámci možností rekonstruovat jednotlivé chatky. Město do
tábora, který před každou sezó-

POZVÁNKA

Mateřinka
oslaví své
třicetiny
Mateřská škola Pohádka ve
Školní ulici v Jirkově oznamuje,
že v pondělí 30. září oslaví třicáté výročí své existence. V tento
den zve všechny bývalé zaměstnance na vzpomínkové odpoledne, které se bude konat v této
školce od 15.30 hodin.
„Prosíme, potvrďte svoji účast
do neděle 15. září na telefonním čísle 474 659 840. Děkujeme a moc se těšíme na naše
společné setkání,“ vzkazuje zástupkyně ředitelky Miroslava Poláková s celým kolektivem mateřinky.
(r)

nou pomáhají připravit jirkovští
hasiči, průběžně investuje.
„Jsme rádi, že tuto táborovou
základnu na Jindřichohradecku
máme. Určitě si ji chceme i v budoucnu ponechat,“ zdůrazňuje
starostka. „Je tam krásná okolní
příroda a pěkné koupání v rybníku. Víme, že děti se sem rády
vracejí a že každý běh tábora
bývá okamžitě zaplněný,“ dodává
místostarostka Dana Jurštaková.

PROBLEMATIKA DOPRAVY

Města tvoří plán mobility. Pomoci může i veřejnost
Co se musí změnit v dopravě, aby se lidem v Chomutově
a Jirkově žilo lépe? Odpověď
na tuto otázku začali hledat
odborníci, kteří mají vytvořit
Plán udržitelné mobility měst
Chomutova a Jirkova.
Zmíněný plán bude řešit všechny druhy dopravy ve městech,
tedy automobilovou, městskou
hromadnou, příměstskou, cyklo
a pěší, ale i problematiku parkování. Jeho zpracovatelé budou
zkoumat a analyzovat stav v dopravě ve městech, hledat zásadní
problémy a na základě diskuzí
s odborníky i občany navrhovat
možné způsoby řešení dopravních potíží.
Zabývat se proto budou například možnostmi optimalizace
parkování na území měst s využitím moderních systémů, ale také
8

vybudováním nových cyklostezek a cyklotras nebo nastavením
pravidel pro bezpečný vzájemný
pohyb chodců, cyklistů i řidičů.
Plán bude řešit i městskou hro-

tel, zvýšit bezpečnost a podporovat udržitelné a ekologické formy
dopravy.
Účelem projektu je vytvoření
plánu zabývající se mobilitou,

madnou dopravu, a to jak z pohledu komfortu cestujících a její
dostupnosti, tak třeba z pohledu
bezpečnosti a rychlosti MHD.
Snahou je umožnit lepší pohyb po
městech všem skupinám obyva-

která ovlivňuje obě města, jejich
atmosféru, prostor i přitažlivost
a směřuje na rozvoj jejich území. Plán si klade za cíl zlepšit kvalitu života formou opatření
spočívajících ve změně nabíd-

ky dopravních možností, která
umožní lepší přístup do práce, ke
klíčovým destinacím a službám
udržitelným způsobem.
Jmenovaná opatření by měla
vést i ke snížení znečištění
ovzduší, hluku, spotřeby energií,
zlepšení účinnosti přepravy osob
a zboží, přispět k posílení atraktivity a kvality městského prostředí
a území především ve prospěch
občanů.
Do projektu se nyní může zapojit i veřejnost a poskytnout tak
potřebnou zpětnou vazbu. Občané Jirkova a Chomutova mohou
přispět tím, že vyplní dotazník či
upozorní na problematická místa
pomocí takzvané pocitové mapy.
Veškeré informace a dokumenty k
plánu mobility naleznou na webových stránkách www.mobilita-chomutov.cz.
(vac)
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ČERVENÝ HRÁDEK

Středověk na zámku slavil úspěch

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ

O nejkrásnější
papírové modely
Město vyhlašuje výtvarnou soutěž pro jirkovské děti a mládež.
Soutěžit se bude o to, kdo vyrobí
nejkrásnější papírové 3D modely
svých oblíbených míst v Jirkově.
Své výtvory mohou zájemci posílat od počátku září až do 14. listopadu na adresu: Městský úřad
Jirkov, nám. Dr. E. Beneše 1 nebo je odevzdat na podatelně
radnice či v informačním centru
města. Mohou je též předat ve
škole učitelům výtvarných předmětů. Rozsah práce je maximál-

Interiéry zámku poskytly prostor divadlu Naoko, které zde sehrálo pohádku o Popelce.
I přes nepřízeň počasí bylo
na Červeném Hrádku 10. srpna
živo. Návštěvníci se tu mohli setkat nejen s krásnou Popelkou a
jejím princem, ale také nahlédnout do středověku. Na nádvoří se bavili sledováním rytířů,
vystoupením provazochodkyně či
poslechem dobové hudby. Lákadlem pro milovníky dobrého jídla

pak byla i středověká hostina ve
vinárně, kterou připravil personál
zámecké restaurace.
Akce sklidila velký úspěch u dětí i u dospělých, a to především
díky skvělým výkonům členů
chomutovského divadelního souboru NaOko, bojovníků kolínské
společnosti Poprávu i hudebníků
Bohemian Bards z Chrudimi.

Foto Miroslav Rada

Jako ředitelka organizace chci
poděkovat i všem zaměstnancům, kteří se podíleli na přípravě celé akce. Jsem ráda, že se
mnou takoví lidé spolupracují.
Jsem přesvědčená, že je to na
výsledku vidět, a že ti, kdo k nám
zavítají, alespoň na chvilku zapomenou na všední starosti.
Michaela Brožová, KVIZ Jirkov

ně třikrát formát A4. Soutěží se
v kategoriích od 6 do 11 let a od
12 do 16 let. Vítězové budou vyhlášeni v prosinci. Za první místo
v každé kategorii je odměna
2 500 Kč, druhý oceněný získá
1 500 Kč a třetí obdrží 1 000 Kč.
Každý účastník (či nanejvýš tříčlenná skupina) může zaslat jen
jednu práci. Ta musí být na rubu
označena jménem a příjmením,
věkem, kategorií a školou. (mh)

FOTA DO KALENDÁŘE

Posílejte snímky
Stále hledáme fotografy do naší
soutěže na snímky Jirkova do
městského stolního kalendáře pro
rok 2020. Už několik se jich přihlásilo, ale protože rok má 52 týdnů, potřebujeme 52 fotografií!
Nebojte se proto posílat své záběry Jirkova, z nichž komise vybere ty nejlepší. U všech zveřejněných fotografií bude také
jméno autora. Každý z úspěšných fotografů dostane za odměnu právě tento tištěný kalendář. Lidé mohou snímky ulic,
budov či městských zákoutí zasílat na e-mail: m.houdkova@jirkov.
cz. Podmínkou soutěže je souhlas fotografů, že ve chvíli odeslání přenechají autorská práva
k těmto záběrům městu.
(r)
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SENIORSKÁ OBÁLKA

Důležité údaje v obálce mohou zachránit život
Jirkovští senioři se mohou
zapojit do projektu Seniorská
obálka, která napomáhá usnadnit řešení v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo života.
Seniorská obálka je formulář,
do kterého starší lidé (buď sami
nebo za pomoci příbuzných, přátel, popř. obvodního lékaře) vyplní základní údaje o svém zdravotním stavu a o užívaných lécích.
Doplní sem také kontakty na své
blízké a na praktického lékaře.
Tento tiskopis přinášíme na straně 11, kterou si mohou senioři
vytrhnout a formulář po vyplnění
složit do tvaru obálky. Tu si pak
dají doma na viditelné místo - třeba si obálku připevní magnetkou
na lednici nebo přichytí na vnitřní
stranu vchodových dveří.
Důležité údaje v obálce poslouží záchranářům, když na místě
zasahují. Nebo tato data pomohou blízké osobě, která v domácnosti komunikuje s dispečinkem zdravotnické záchranné
služby. Dobře vyplněná a aktualizovaná Seniorská obálka může
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Pro zachraňující osobu, která na
místě komunikuje se záchrankou,
může jít o mimořádně stresovou
situaci, kdy po ní zdravotníci chtějí údaje, které si nemusí v první
okamžik vybavit anebo je vůbec
neví,“ vysvětluje vedoucí odboru
sociálních věcí a školství Karel
Bernt.
Tento odbor městského úřadu
připravil pro seniory, kteří se chtějí do projektu zapojit, plastové
obálky k umístění na vstupní
dveře, lednici či na jiné místo
v bytě. Zájemci o ně se mohou
obrátit na sociální pracovnici Jitku
Markovou (pevná linka: 474 616
463, mobil: 728 790 005, e-mail:
markova@jirkov.cz).
(vac)

Ilustrační snímek.
urychlit čas i dalším zasahujícím složkám, například hasičům
nebo policistům. Může také zefek-

Foto pixabay.com
tivnit následnou nemocniční péči.
„Jsem moc rád, že se Jirkov zapojil do projektu Seniorská obálka.

Město Jirkov se do projektu „Implementace politiky
stárnutí na krajskou úroveň
CZ.03.2.2.63/0.0/0.0/15_017/
0006207“ zapojilo pod záštitou prvního náměstka hejtmana Ústeckého kraje Martina Kliky.

Ze sociální sféry

Jirkovské noviny
9/2019

SENIORSKÁ OBÁLKA

11

Jirkovské noviny
9/2019
SENIORSKÁ OBÁLKA

12

Ze sociální sféry

Jirkovské noviny

Retro rubrika

9/2019

RUČNĚ PSANÁ KRONIKA Z ROKU 1934

Kronika Sokola Jirkov - IV.
II. část
Od založení - první počátky
Nebezpečné úskalí německého
Jirkova
Tak jsme založili „Sokol“ - to
znamenalo práci pro úspěšné zakotvení sokolské myšlenky na nebezpečném úskalí něm. Jirkova.
Na počátku jsem psal, že jsme
měli cvičiti v obecním hostinci.
Přípravný výbor Sokola vše s nájemcem vyjednal za částku 20 Kč,
již jsme měli platiti za jedno použití sálu od 5-9 hodin (s topivem
i světlem). V předvečer prvního
cvičení mluvili jsme s hostinským,
jak a co bude. Ten se pořád vymlouval, že nemůže nám sálu tak
lacino propůjčovati, že by na nás
doplácel - a že prý po nás chtěl
50 Kč, ne 20 Kč. Tak jednal Němec, hostinský, který nám vždy ve
všem vyhověl.
Němečtí městští úředníci hážou
klacky pod nohy
Jaké byly příčiny tak náhlé změny jeho jednání? Asi tyto: Obecní
úřad v Jirkově nám oznámil na
naši žádost podanou mnou o propůjčení sálu ob. hostince, že stavební komise musí napřed shlédnout, zda hostinec je způsobilý ku
cvičení, aby prý se nic nestalo.

hausner vykládal o potřebě a významu tělocviku, na konec jsme si
zazpívali několik sokolských písní
a rozešli jsme se v pozdní hodině
večerní. To bylo první cvičení „Sokola“ v Jirkově.

Jejich přáním bylo, aby nám co
nejdéle zdržovali cvičení. Ale přímým zákrokem br. Šímy a Čermáka u vlád. komisaře Kostetzkého,
stavební komise povolila cvičení
v hostinci a s podmínkou, že přistoupíme na platební podmínky
p. nájemce hostince. Tomu poručili, aby za nás žádal mnoho, abychom to nemohli platiti. Tedy šli na
nás dobrým způsobem - zaskočili
nás.
Poněvadž jsme na tak vysoké platební podmínky nemohli
přistoupiti, odvolali jsme žádost
a necvičili v hostinci. To členstvo
cvičící bylo už pozváno. Sešlo se
po prve přesně v 7 hodin večer
před hostincem za nevlídného
počasí v hojném počtu. Oznámivše mu, že tam nemůžeme cvičiti,
zašli jsme do české školy, která
později byla naším hlavním střediskem - útočištěm. Tam br. Kohn-

Hejtmanovi pohrozili Prahou,
teprve pak zkrotl
Po neshodě s p. hostinským
svolána výborová schůze, v níž
rozhodnuto, aby se šlo ještě jednou na něm. školskou radu, aby
nám dovolila cvičiti v tělocvičně.
Napřed šli br. Ing. Folšík, Freyberg, Roll a Lesák k okr. hejtmanovi Vágnerovi. Přijav nás dost
neúředně, přednesl br. Volšík naši
žádost. Po několika otázkách, jež
byly kladeny trochu lámanou češtinou okr. hejtmana se vyjádřil
jako obvykle úředně s ochotou, že
kdyby to mohl zařídit, že by to pro
českou menšinu rád udělal. Ale že
to asi nepůjde, že prý má školní
rada v Jirkově autonomii - že jí ani
on nemůže poručiti.
Po výstižné poznámce br. Freyberga, že nemůže-li nám okr. hejtman nic určitého přislíbiti, aby nás
nezdržoval, poněvadž musíme si
to vše jeti vyjednati do Prahy. Ta
slova působila jako studená lázeň, p. okr. hejtman zkrotl a hned
se omlouval, že toho není třeba,

že snad to vymůže sám. Žádali
jsme 2krát týdně cvičení.
Cvičení v německé škole místo
komunistů
Pan okr. hejtman po rozhovoru
s námi určitě přislíbil, že dostaneme jeden den v týdnu, o druhý
prý se bude tedy snažit. Odešli
jsme s domněním, že Sokol bude
zkrácen zas o 14 dní vyjednávání.
A také byl. Pan okr. hejtman se
neměl k tomu, aby nám oznámil,
jak vše pokročilo. Poněvadž jsme
už všichni chtěli cvičiti, telefonovali br. Šíma a Čermák p. okr. hejtmanovi. Odpověděl jim, že právě
toho dne zakazuje komunistům
cvičení v něm. škole a místo nich,
že tam můžeme cvičiti. Hned šli
k předsedovi místní školské rady
odbornému učiteli Altrichtovi, žádali po druhé, aby Sokolu dovolil
cvičiti. Zase totéž vymlouvání jako
poprvé. Oznámivše, že je středa
po komunistech volná, řekl, že
to půjde, přistoupíme-li na tytéž
podmínky jako ostatní tělocvičné
spolky.
Místní školská rada na schůzi
5. března 1934 povolila propůjčení tělocvičny a začali jsme cvičiti
památného dne 7. března 1934,
v den 84. narozenin prezidenta
T. G. Masaryka.

PUBLIKACE VYDANÁ MĚSTSKÝM NÁRODNÍM VÝBOREM V JIRKOVĚ

Jirkov včera, dnes a zítra - ohlédnutí za roky 1945 až 1984
Třetí část výběru textů se věnuje školství ve 40. a 50. letech.

Zemědělské učiliště v 50. letech. Reprofoto P. Tříška: Proměny Jirkova
Už 18. 6. 1945 byla obnovena
obecná škola a umístěna společně se školou měšťanskou v budově v Chomutovské ulici. Školní

rok tu ukončilo v srpnových dnech
28 českých dětí. Pro nový školní
rok do školy obecné bylo již zapsáno 126 dětí a byla jí přidělena

budova v Zahradní ulici, aby škola měšťanská měla dost prostorů
pro vlastní žáky, vždyť než skončil
školní rok 1945/46, potřebovala
7 tříd pro 257 žáků.
Nedostatek míst si vynutil zřízení provizorní školy v Mostecké
ulici. Dvě plně organizované školy navštěvovalo průměrně 1 500
žáků ročně. V některých třídách
sedělo vedle sebe až 50 dětí!
30. dubna 1949 prožívali první
průkopníci nového mládežnického hnutí veliký svátek: tohoto dne
byla na škole v Chomutovské ulici
založena pionýrská organizace
(později skupina Mladá garda)
jako 43. v republice! V roce 1952
byla úspěchům skupiny věnována celá dvoustrana Pionýrských

novin. Oceňme práci tehdejších
učitelů, vždyť neměli na práci jen
výuku. Mnozí činorodě pomáhali
pionýrům, jiní sportovním organizacím, v osvětě i v kultuře.
V roce 1957 se Josef Zábraha,
ředitel 1. osmiletky, městský kronikář, organizátor školství v Jirkově po válce, stává prvním zasloužilým učitelem v našem městě.
V roce 1957 byla ve vile bývalého bratra knížete Hohenlohe
zřízen „Zemědělský domov“ jako
zvláštní učňovská škola.
Když byla 1. září 1960 otevřena
3. ZDŠ, bylo v Jirkově na 1 938
školáků a 3 pionýrské skupiny
s 66 oddíly a 1 792 pionýry.
Stranu připravil Luboš Mizun
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Talentovaní výtvarníci ZUŠky ukazují, co dovedou

▲► Na snímku vlevo je práce starší žákyně Valérie Fehnlové na téma Portrét. Vpravo jsou mladší výtvarnice se svými výkresy.
Pro výtvarný obor Základní
umělecké školy Jirkov (ZUŠ)
byl školní rok 2018/2019 mimořádně pestrý. Zdejší výtvarníci připravili pro veřejnost
několik akcí, kde měli možnost ukázat svůj talent, schopnosti a dovednosti. Naučili se
je pod vedením svých učitelů
Šárky Hromádkové, Ivany Švejkarové a Štěpána Bílka.
Výtvarníci pracovali více než
rok na větším projektu, který byl
věnovaný jirkovské synagoze.
Proto byl i obsah projektu určen
příběhy, kulturou, historií a současností židovského národa. Děti i návštěvníci výstavy nejprve
společně putovali do země zaslíbené podle biblického příběhu
´Vyjití z Egypta´, dalším krokem
byla nedávná historie a současnost Izraele. V rámci tohoto
projektu se konaly čtyři výstavy,
z toho dvě v jirkovské synagoze
a dvě v Galerii dětí ZUŠ.
Prosincová vánoční výstava
s podtitulem ´Vánoční překvapení´ byla opět jednou z nejvíce
očekávaných akcí výtvarného
oboru. Překvapení v podobě plošných i prostorových prací a výrobků z keramiky byly k vidění ve školní galerii. Výtvarný
obor se velkou měrou podílel na přípravách výrobků a výtvarných prací na charitativní
jirkovský Advent 2018. I tento14

krát vyrobili žáci se svými učiteli
spousty vánočních, adventních
i dárkových předmětů a drobností, jež si mohli návštěvníci koupit
a tím přispět na charitu.
Výtvarný obor ZUŠ je už 27 let
pořadatelem celostátní výtvarné
soutěže Jirkovská paleta, jejíž

těži byli i jirkovští žáci - první se
umístila Andrea Krouparová, třetí
byly Blanka Pleilová a Tereza
Dohleová. Čestné uznání obdržela Ema Vrzáková a zvláštní cenu
za návrh obrázku na plakát
a diplom získala Natálie Prandlová. Slavnostní předávání diplomů

Jedna z výstav děl výtvarníků na téma věnované jirkovské synagoze.
loňské téma bylo Moje divy světa. Pořadatelé ho zvolili proto,
aby zaujalo děti všech věkových
kategorií. Sešly se tak práce,
v nichž se zobrazoval jak vnitřní svět člověka, tak i vnější svět
reálného života. Tohoto ročníku
Jirkovské palety se zúčastnilo
32 škol z různých míst České
republiky (zasláno sem bylo celkem 395 prací). Úspěšní v sou-

a cen vítězům v koncertním sále
ZUŠ proběhlo za účasti místostarostky Dany Jurštakové, která poblahopřála výhercům a podpořila
je k další výtvarné práci. Zdůraznila smysl této soutěže a stálý
zájem nejen jirkovských škol, ale
všech, kteří své práce do soutěže pravidelně posílají. Jirkovská paleta je mnohaletou srdeční záležitostí ZUŠ a výtvarného

Foto 3x ZUŠ

oboru, jehož učitelé jsou hrdí na
to, že si tolik let udržela své příznivce.
Každý rok se žáci ZUŠ Jirkov
účastní soutěže v rámci Mysliveckého dne a Dne s Lesy ČR.
V kategorii mladších žáků se
umístila Luisa Heublein s prací na téma Myslivec očima dětí,
v kategorii starších žáků získala
ocenění Martina Vaňourková se
svým akvarelem na téma Ráj zvířat. Všechny výtvarné práce byly vystavené v prostorách Červeného Hrádku a jeho okolí
Závěr školního roku patřil absolventům 1. a 2. stupně studia
výtvarného oboru. Absolventi se
v Galerii dětí ZUŠ představili
uceleným souborem výtvarných
prací na dané téma. K zhlédnutí byly například výtvarné řady
na témata Portrét, Plakát, Voda,
Černobílá Praha, Na maličkostech záleží, Čas plachetnic, Ondropolis, Móda a další.
V novém školním roce čeká jirkovský výtvarný obor opět spousta práce. Na podzim je plánovaná výstava s názvem ´Kapky
- Prameny - Oceány´ a soutěž
Jirkovská paleta má před sebou
28. ročník. Pro výtvarníky už je
připravené nové téma: Vodní
hlubiny. Bude se též chystat
Jirkovský advent 2019 a vánoční výstava, která se ponese
v duchu betlémského světla. (iš)
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

KOUPÍM zahrádku v Jirkově či v jeho blízkém okolí. Prosím, nabídněte.
Telefon: 776 726 150.
KOUPÍM jakoukoliv tahací harmoniku - akordeon, chromatiku, heligonku i v nálezovém stavu. Jsem muzikant a sběratel. Telefon: 728 230 625.
PRODÁM pěknou garáž (se zavedenou elektřinou) v Jirkově na Osadě. Telefon: 604 460 366.
DĚKUJI MUDr. Zuzaně Pislcejkové a kolektivu sester v rehabilitačním
středisku Fénix Jirkov za vstřícný a laskavý přístup. Mám léta vážné
zdravotní potíže, je proto příjemné natrefit na takovou lékařku a zdravotnice. Svou práci dělají velmi svědomitě a dobře. J. Urbanová, Chomutov
Řádkovou i plošnou inzerci, stejně jako oznámení do společenské rubriky či poděkování, můžete podat v redakci na
radnici ve 3. p. nebo přes e-mail: jirkovske.noviny@jirkov.cz

Ceník inzerce v Jirkovských novinách
Společenská rubrika:
Blahopřání, vzpomínky.
Rozměr: 90 x 50 milimetrů.
Text + foto v rámečku za jednotnou cenu 50 Kč.

Řádková inzerce:

Pro soukromé osoby a neziskové
organizace: 20 znaků vč. mezer 10 Kč. Pro podnikatele, firmy: 20 znaků vč. mezer 30 Kč.

Plošná inzerce:

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

Fotbalový pohár hrdinů jubiloval
Strupčice - Na místním fotbalovém hřišti proběhl 17. srpna turnaj,
kterým si Sportovní klub Strupčice
připomíná památku svých bývalých členů, kteří ve druhé světové válce zahynuli v koncentračních táborech.
Byl to jubilejní, již 70. ročník. Myšlenka připomínat si tragickou skutečnost tímto způsobem, se narodila vzápětí po válce a vedení klubu ji v průběhu uplynulých
let postupně přebírá z generace
na generaci. „Přesto, že od této
strašlivé události uplynulo již hodně let, jsme přesvědčeni, že ani
v současnosti nesmíme zapomenout na hrůzné události druhé
světové války,“ uvedl pořadatel
turnaje, trenér týmu SK Strupčice
Jaroslav Vostrý.
Turnaje se zúčastnila mužstva
TJ Sokol Obrnice, AFK LoKo
Chomutov, FC H. V. Vrskmaň
a SK Strupčice. Hrálo se systémem každý s každým, 2x25 mi-

Vítěz Memoriálu hrdinů - domácí tým SK Strupčice. Nahoře zleva trenér
Jaroslav Vostrý, David Glás, Daniel Lenko, Ondřej Čvančara, Jan Vrba,
Lukáš Vrba, Tomáš Zetka, Tomáš Chrenko, Filip Tajmr, Jan Jirásek a Zdeněk Vedral, dole zleva Jakub Vrbka, Matěj Šanoba, Martin Janata, Ondřej Vrbka, Dominik Novák a Michal Nechanický. Foto Tomáš Pinkas
nut, takže mužstva mezi sebou
odehrála celkem šest utkání.
O vítězi turnaje nebylo jasno až
do konce posledního zápasu
mezi pořadatelským mužstvem
SK Strupčice a Sokolem Obrnice.
Vítěz, jak se říká, „bral vše a tak
to byl souboj jaksepatří. Šťastněj-

Strupčičtí hrdinové - oběti nacistické okupace
Pavel Schück, předseda a pokladník František Trnka, revizor
Alfred Schück, člen		
Josef Šnajberk, člen
Petr Schück, člen žák. mužstva
František Svoboda, člen

ší byl nakonec tým domácích, který zvítězil 3:2 a vyhrál celý turnaj
o bod před Obrnicemi. Třetí místo obsadilo AFK LoKo Chomutov
a čtvrté FC H.V. Vrskmaň. Cenu
pro nejlepšího střelce bral Kadlec
(Obrnice), cenu pro nejlepšího
brankáře domácí Jan Jirásek.
Utkání turnaje řídila dvojice rozhodčích (Milan Karpíšek a Miroslav Chroust), delegovaná OFS
Chomutov, třetího rozhodčího zajistil pořadatel z řad laiků.

Celou akci lze podle Vostrého,
ve srovnání s předchozími léty,
hodnotit jako úspěšnou. „Vystupování účastníků bylo na úrovni,
odpovídající společenskému významu akce. Je třeba vyzdvihnout
i jejich přístup k pietnímu aktu,
který probíhá při posledním utkání,“ dodal fotbalový funkcionář.
„Jde o vzpomínku a připomenutí
dávných událostí, které si dnes
ani nedokážeme představit.“ Pietního aktu se zúčastnila všechna
čtyři mužstva, jejichž hráči minutou ticha uctili památku umučených sportovců.
(jv/lm)

Z utkání LoKo Chomutov Strupčice. V souboji o míč domácí
Filip Tajmr. Foto Jaroslav Vostrý

VRSKMAŇ

Obliba vesnického letňáku roste
Vrskmaň - Do projekce filmů
pod širým nebem se Obecní úřad
Vrskmaň pustil před třemi lety.
Dnes je zřejmé, že tato letní kulturní vložka si našla v povědomí
nejen místních své místo.
„S touto iniciativou přišlo před
několika lety Březno, a protože
vzbudila příznivý ohlas, postupně
se do toho pouštěly i další vesnice v okolí včetně naší,“ říká starosta Vrskmaně Václav Hora. Na
letošní prázdniny byly naplánované čtyři projekce, střídavě ve Vrskmani a Zaječicích. „Začali jsme
ve Vrskmani filmem Bohemian
Rhapsody, to ještě nebyla návštěva nic moc - přišlo asi čtyřicet lidí.
Na Ženy v běhu do Zaječic jich
ale přišlo už na dvě stě a na Teroristku s Ivou Janžurovou, opět do
Vrskmaně, asi sto padesát.“
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Vesnické letní kino je v podstatě velký piknik. Foto Tomáš Podolinský
Vrskmaň spolu se Zaječicemi
má necelé tři stovky obyvatel, je
tedy zřejmé, že místní promítání
přilákalo i přespolní. „To je jasné,

byli tu lidé z Jirkova i z Chomutova, někteří dorazili z Otvici po
cyklostezce… Pro návštěvníky
je připraven stánek s pivkem,

občerstvení přispívá k pohodové
atmosféře.“
Poslední, čtvrté promítání proběhlo koncem srpna a do uzávěrky Jirkovských novin nebylo
jasné, jaký titul bude na programu. To určují sami lidé prostřednictvím ankety, z výše uvedených
snímků je však zřejmě, že se nejedná o žádné ´vykopávky´, ale
relativně nové filmy.
Vstup na vrskmaňské letní promítání je zdarma, starosta se ale
neubránil postesknutí právě na
finanční stránku této sympatické
aktivity. „Loni jsme za tři filmy zaplatili dvanáct tisíc, letos tolik stojí
jeden film. Nevím, co k tomuto
zdražení vedlo, každopádně je
to příjemná akce, která se lidem
se zjevně líbí, a tak bychom ji rádi
udrželi i do budoucna.“
(lm)
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BOLEBOŘ

Hodinová sprcha Bolebořské slavnosti nenarušila

Boleboř - Vrchol bolebořské
kulturní sezóny, místní letní slavnosti, opět posunuly hranici návštěvnosti. Akci, která se koná
tradičně na přelomu prázdninových měsíců, tenkrát připadla na
první srpnový víkend.
Předehrou byla páteční taneční zábava s kapelou Flash You
a následnou diskotékou, které
se zúčastnili především místní.
To hlavní pak začalo v sobotu
3. srpna odpoledne. Na podiu se
postupně vystřídali interpreti různých žánrů.
Zahájení ve 14 hodin patřilo
chomutovské country kapele Makovec, která je v Boleboři jako
doma. Po ní vystoupil klášterecký
písničkař Pepa Štross se synem,
které vystřídala hudba 70. let revival skupiny Smokie. Hlavním
a asi nejznámějším vystupujícím

Malé i velké diváky rozpohybovala Olga Lounová.
byla zpěvačka Olga Lounová.
O tvrdší večerní závěr se postaral
revival metalové legendy AC/DC
a pak následoval, stejně jako
v pátek, tanec při reprodukované
hudbě až do půlnoci. Pauzy mezi

Foto archiv OÚ

jednotlivými hudebními bloky vyplňovalo divadlo Bezevšeho, které mělo připraveno zábavné hry
a soutěže především pro děti. Pro
ně byly nachystány také skákací
hrad a nafukovací skluzavka.

Počasí na sobotu Bolebořským
vyšlo téměř dokonale. Jak uvedl starosta obce Martin Valeš,
zpočátku bylo krásně, pak sice
mezi čtvrtou a pátou vydatně
zapršelo, ale po zbytek dne i noci už zase bylo jasno
A návštěvnický zájem? „Lidí
přišlo výrazně více než v minulých letech, odhaduji to na osm
až devět set lidí - tolik nepořádku
jako tentokrát tu po nich dosud
nezůstalo,“ dodal s pousmáním
starosta obce o dvou stovkách
obyvatel. „Samozřejmě tu byla
spousta přespolních, z okolních
vesnic, z Jirkova i Chomutova. Co
je ale podstatné, lidé byli spokojeni, a tak můžeme být spokojeni i my. Je vidět, že Bolebořské
letní slavnosti svou pověstí už
dávno překročily hranice naší
obce.“
(lm)

Doplnění informace
V minulém čísle jsme v článku o Farmářských trzích ve Vrskmani neuvedli, kolik se na této akci vybralo ve prospěch Konta Matýsek, které
pomáhá dětem postiženým svalovou dystrofií. Toto nedopatření napravujeme: výtěžek činil 7 610 Kč.
(r)
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ŽENSKÝ FOTBAL

Sdružený tým fotbalových žen vyhrál A divizi

Jeden ze zápasů jarní části soutěže, kde fotbalistky společného týmu bojovaly o mistrovské body.
Sdružený tým fotbalových
žen FK Baník Souš a SK Ervěnice-Jirkov zvládl i jarní část
soutěže nad očekávání a stal
se vítězem divizní skupiny A.
Společný tým odehrál poslední mistrovské utkání soutěže na
domácí půdě s týmem z Kladna Baník Švermov a vítězstvím v poměru 4:1 (poločas 1:1 - branky
Polívková 2, Lukešová a Tóthová)
uzavřel úspěšně sezónu 2018/19.
Ženy sdruženého týmu vstoupily do jarních bojů o mistrovské
body s dvoubodovým náskokem
právě před soupeřem z Kladna.
Do konce základní části odehrály
fotbalistky tři zápasy a ze všech
odešly jako vítězky. Poté se tabul-

ka rozdělila na dvě poloviny - první čtyři týmy hrály o vítězství ve
skupině a o barážové boje o postup do České fotbalové ligy žen.
Ostatní týmy pak hrály o konečné
pořadí ve skupině. Díky plnému
bodovému zisku si hráčky Souše/
Ervěnic-Jirkova vytvořily do nadstavbové části velice slibný náskok 8 bodů - celkem v základní
části soutěže získaly 33 bodů za
11 vítězství a pouze jedenkrát
odešly poražené (po domácí prohře právě se Švermovem). I skóre
bylo velmi příznivé - 57 vstřelených branek proti 12 obdrženým.
Po odehrání základní části soutěže se o prvenství ve skupině
utkaly čtyři týmy - Souš/Ervěnice,

Foto klub

Švermov, Mělník a Pavlíkov (vítěz minulého ročníku). Hrálo se
systémem každý s každým (doma
- venku), každý tým čekalo 6 zápasů, hrálo se tedy o 18 bodů. Do
další fáze se počítaly body získané v základní části.
I nadstavbová část se nesla ve
znamení úspěchu sdruženého
týmu. Díky náskoku ze základní
části a plnému bodovému zisku
v prvních třech kolech (Pavlíkov
2:1, Mělník 5:1 a Švermov 3:1)
rozhodly hráčky sdruženého týmu
už v polovině nadstavbové části
o svém vítězství v tomto soutěžním ročníku. Zbývající tři utkání
tak mohly odehrát v poklidu. Ženy
Souše/Ervěnic celkem 5x zvítě-

zily a jedenkrát prohrály (v Mělníku 0:1). Celková bilance v soutěžním ročníku se zastavila na zisku
48 bodů za 16 vítězství a 2 porážky - skóre 75:18. Druhý Mělník
skončil se ztrátou 12 bodů.
Trenéři sdruženého týmu Karel
Giampaoli, Ondřej Chlad a Petra Dojáčková hodnotili jarní část
soutěže takto: „Jako první tým
v ženských divizních soutěžích
jsme dokázali, že i tento projekt
má ve fotbalové rodině své místo.
Tým si ´sedl´, tak jsme již nemuseli pracovat na sehrání. V rámci
zimní přípravy jsme měli trochu
obavy, protože jsme se potýkali
s nemocemi a zraněními a odehráli jsme pouze jediné přípravné
utkání s Chyší. K tomu nás opustily tři zkušené hráčky, dvě odešly
do druholigového týmu a naše
kanonýrka Podaná začala svou
další životní etapu v Pardubicích.
Do týmu se vrátila Šimonková po
delší rekonvalescenci a tým posílila Kolomazníková z Teplic. Místo
dlouhodobě zraněné Vaňáčové
se mezi tři tyče postavila útočnice Flachsová a byla výraznou
oporou týmu. Celý tým působil
kompaktně, kdy opory (i s ligovými zkušenostmi) byly doplňovány
bojovností mladších hráček. Velice nás těší, že o dámskou kopanou začala mít zájem i děvčata,
která můžeme zapojovat do týmu
žáků a přípravek“. Mládež je podle slov trenérů jednoznačně základem rozvoje klubu.
(vn)

LEZECKÝ SPORT

Lezecká aréna je stále dokonalejší. I díky městu

Lezecká aréna v Nových Ervěnicích se pochlubila několika novinkami. Jak je vidět na prvním snímku, dopadiště na boulderovce dostalo díky podpoře města Jirkov nový tvar a kabátek. Svou finální podobu má dětský koutek (na druhé fotografii), kde už ti nejmladší dovádějí. A to není všechno.
Lidé z lezecké arény hlásí, že v ní každým dnem přibývají nové a nové cesty - krátké, dlouhé, lehčí a samozřejmě i ty obtížné.
Foto 2x oddíl
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VOLEJBAL

Mladí volejbalisté ladili v Perštejně formu

Mládež Volejbalového klubu Jirkov-Ervěnice na nedávném soustředění v Perštejně.

Foto oddíl

Mladší i starší žáci Volejbalového klubu Jirkov-Ervěnice nabírali v posledních dvou srpnových
týdnech fyzickou kondici a ladili
formu na blížící se sezónu na
soustředění mládeže v Perštejně.
V areálu Tělovýchovné jednoty
Spartak Perštejn se shromáždilo
na 90 mladých sportovců a jejich trenérů. Během soustředění
nedošlo k závažnějšímu zranění
a akce splnila účel. „Chci poděkovat Ústeckému kraji, za jehož
podpory se akce uskutečnila. Dík
patří i vedení obce a tělovýchovné jednotě, která nám připravila
velmi dobré podmínky,“ zdůrazňuje předseda jirkovských volejbalistů Zdeněk Hlinovský.
(vac)

FLORBAL

Miners nezaháleli, na soustředění čerpali další síly
Léto a prázdniny jsou za námi,
ale Jirkovští florbalisté v nich nezaháleli. I letos absolvovali poslední srpnový týden letní soustředění v Kadani. Zúčastnilo se
ho padesát hráčů všech věkových kategorií. Pro zlepšení jejich fyzické kondice a hráčské
techniky měli k dispozici veškeré
vybavení, které sportovní zařízení Kadaň nabízí, a to zejména
halu, atletické hřiště a kurty.
V areálu bylo možné využít také
koupaliště, minigolf, outdoorové
a workoutové hřiště.
Soustředění, které vedl hlavní trenér mládeže David Dudek,
bylo rovněž zaměřené na zlepšení techniky práce s holí a míčkem a na taktiku hry. O účastníky soustředění bylo dobře postaráno, jak po stránce stravování, tak i ubytování.

V rámci soustředění proběhlo
i přátelské utkání A týmu mužů
Florbal Miners Jirkov s kombinovaným družstvem mužů a juniorů
DDM FBC Kati Kadaň. Poděkování patří také subjektům, které
soustředění podpořily. Jednalo se
o Ústecký kraj a město Jirkov.
„Věřme, že výsledky soustředění se pozitivně promítnou do
mistrovských zápasů, které klub
Florbal Miners Jirkov v nastávající sezóně čekají,“ doufá předseda výkonného výboru jirkovských
florbalistů Martin Košťálek.
Další akcí připravovanou a pořádanou florbalovým klubem Jirkov je sportovní den 14. září
v hale 4. základní školy (viz
plakát). Je určený všem, kteří
se chtějí dozvědět něco více
o florbalu a vyzkoušet si své
další sportovní dovednosti. Pro

účastníky jsou připraveny nafukovací atrakce a řada zajímavých soutěží.
Ti úspěšní obdrží za své výsledky „zlaťáky“, za které si budou moci vybrat z cen jako jsou
třeba reklamní klubové předmě-

ty, florbalové hole a další. Připraveno bude také množství
dárků včetně sladkostí. Ti, které
florbal opravdu zaujme, se dokonce mohou na místě stát
rovnou členy klubu Florbal Miners Jirkov.
(md)

FOTBAL

Jak je to s fotbalovými buňkami na bývalém kyjickém hřišti
Město dlouhodobě usiluje o odstranění zbytku unimobuněk na
hřišti v ulici U Sauny, které sloužily jako šatny fotbalového klubu
a jež v dubnu vyhořely. Jejich skutečný vlastník FK Jirkov-Kyjice už
nevykonává činnost a ani nelze
dohledat žádného zástupce, jenž
by s městem jednal o způsobu

odstranění stavby. K ní získal FK
Jirkov-Kyjice souhlas od radnice
v roce 2008 a stavbu buněk následně ohlásil Katastrálnímu úřadu Chomutov. „V roce 2016 ale
došlo k administrativní chybě ve
veřejných rejstřících, kdy identifikační číslo FK Jirkov-Kyjice bylo
mylně přiřazeno FC Jirkov 2000.

Tento omyl se přenesl i do údajů katastrálního úřadu a jako
vlastník buněk byl evidován náš
klub. Dnes je to už opraveno, jako majitel stavby je zanesen FK
Jirkov-Kyjice,“ oznamuje předseda FC Jirkov 2000 Jiří Novák.
Problém však je, že na stavbě
je zástavní právo z rozhodnutí

správního orgánu. Stavba byla
povolena jako dočasná do konce
roku 2018. „Po narovnání vlastnictví bude vše řešeno se stavebním úřadem a s oprávněným
ze zástavního práva. Usilujeme
o vydání rozhodnutí k odstranění
stavby,“ říká Danuše Buriánová
z odboru majetku města.
(vac)
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Kino
telefon: 474 680 337

středa 11. 9.
17:00 Tlapková kontrola animovaný, akční
20:00 Tenkrát v Hollywoodu komedie,
drama
čtvrtek 12. 9.
17:30 Lví král animovaný, dobrodružný
20:00 Podfukářky komedie
pátek 13. 9.
17:30 Přes prsty komedie
20:00 Tenkrát v Hollywoodu komedie,
drama
sobota 14. 9.
15:00 Tlapková kontrola animovaný, akční
17:00 Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw akční, krimi, thriller, komedie
20:00 Přes prsty komedie
neděle 15. 9.
15:00 Angry Birds ve filmu 2 animovaný,
dobrodružný
17:30 Panství Downtown drama
středa 18. 9.
17:00 Angry Birds ve filmu 2 animovaný,
dobrodružný
20:00 Nabarvené ptáče drama

Zámek Červený Hrádek
telefon: 474 684 560
Pohádkový svět - na příchozí čekají známé
postavy z pohádek O Červené karkulce, Čert
a Káča, Krkonošské pohádky, víly, vodníci
a ostatní obyvatelé pohádkové říše.
Otevírací doba: úterý až neděle (10 až 16 hodin), vstupné 20 Kč.
Sobota 7. 9.
Zámecká svíčková
moderátor: Miroslav Hrabě
Program:
10:00 výstava ZO ČSZ Jirkov
13:00 zahájení akce a výběr poroty
13:30 kapela Celebration
14:15 soutěž o nejlepší svíčkovou
14:30 Doktorská pohádka (nádvoří zámku)
15:15 kapela Celebration
16:00 soutěže pro diváky
17:00 country kapela Taxmeni
18.30 country kapela Makovec
Vstupné 50 Kč (děti zdarma).
Pátek 20. 9.
Zámecké pátky
Red Jazz Session - Red Dwarf Band +
Jazz Combo CV
Občerstvení zajištěno.
Vstup zdarma.

9/2019

čtvrtek 19. 9.
17:00 Panství Downtown drama
20:00 Román pro pokročilé komedie
pátek 20. 9.
17:30 Přes prsty komedie
20:00 Ad astra scifi, thriller
sobota 21. 9.
15:00 Psí kusy animovaný, komedie
17:30 Rambo: Poslední krev akční, dobrodružný
20:00 Román pro pokročilé komedie
neděle 22. 9.
15:00 Playmobil ve filmu animovaný,
dobrodružný
17:30 Ad astra scifi, thriller
středa 25. 9.
17:00 Psí kusy animovaný, komedie
20:00 Rambo: Poslední krev akční, dobrodružný
čtvrtek 26. 9.
17:30 Ad astra scifi, thriller
20:00 Národní třída drama
pátek 27. 9.
17:30 Román pro pokročilé komedie
20:00 Nabarvené ptáče drama

Galerie Jirkov
telefon: 724 685 288

úterý 3. 9.
Ladislav Steňko - Přitažlivost stromu
Výstava potrvá do 4. 10.
Bílá místa rolnické historie
Výstava projektu s přednáškami o historii
a vývoji pěstovaných rostlin v regionu .
Výstava potrvá do 30. 11.
neděle 15. 9. 9 - 14 hodin
Kurz patchworku
pod vedením textilní výtvarnice Martiny
Góčové

Městské sklepy
Městská knihovna

Ztelefon:
větší 474
části
městské historické
654zachované
007
sklepy byly hloubeny v pískovém pahorku
uprostřed města v letech 1555 -1595 na příúterý
1. - sobota
5. 10.
kaz
majitele
panství
Kryštofa z Karlovic.
Týden knihoven
Vznikly
jako ochrana majetku, listin a zboží
amnestie
na poplatky
za upomínky,
proti
živelním
pohromám.
Velmi brzy se začačtenářů
zdarma a kvašení
loregistrace
sklepení nových
využívat
ke skladování
platí které
pro děti
piva,
sei dospělé
v Jirkově vařilo od roku 1443.
Za druhé světové války využívala sklepy německá armáda.
Vstupné dospělí 70 Kč, děti od 4 let, studenti,
senioři od 65 let, držitelé průkazu ZTP 40 Kč.

sobota 28. 9.
15:00 Playmobil ve filmu animovaný,
dobrodružný
17:30 Rambo: Poslední krev akční,
dobrodružný
20:00 Román pro pokročilé komedie
neděle 29. 9.
15:00 Psí kusy animovaný, komedie
17:30 Národní třída drama
středa 2. 10.
17:00 Playmobil ve filmu animovaný,
dobrodružný
20:00 Ad astra scifi, thriller
čtvrtek 3. 10.
17:30 Deštivý den v New Yorku komedie,
romantický
20:00 Joker krimi
pátek 4. 10.
17:30 Přes prsty komedie
20:00 Román pro pokročilé komedie
sobota 5. 10.
15:00 Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon animovaný, rodinný
17:30 Román pro pokročilé komedie
20:00 Joker krimi

náměstí Dr. E. Beneše
neděle 14. 9.
Hornická pouť
náměstí:
13:00 Veselí muzikanti - dechovka
15:00 Anna K.
17:00 Perutě
18:30 Crazy Dogs
20:30 Jasná páka
Kostelní ulice:
12:00 Nepřátelé rytmu
13:00 Adéla Radimcová
14.00 Album
15:00 Pepa Štross
16:15 Alison
17.50 Jindra Kejak
Pouťové atrakce, prodejní stánky, občerstvení
Vstup volný

Archa 777
Mateřské centrum
telefon: 723 457 269

Dny otevřených dveří 25. - 26. 9. 9 - 17 hodin
25. od 10 hodin ukázka programu, tvoření
26. od 16 hodin ukázka angličtiny pro nejmenší.
Možnost využití herny. Nám. Dr. E. Beneše 1772

