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Od dubna do června bude stavební
firma stavět okružní křižovatku
nad Tescem. Dopravu musí
odklonit, trolejbusové linky nahradí
autobusová doprava

Radní se rozhodli,
že honitbu Lesná
znovu nepronajmou.
"Komerční myslivost
a pěstování lesa
se nedá skloubit,"
vysvětluje ředitel
Lesů Města Jirkova
Jaromír Fiala v našem
rozhovoru
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Problémové b y t y
kontrolují již
téměř dva rok y
Už od května 2016 chodí
místostarostka Jirkova
na speciální kontrolní dny
s pracovnicemi sociálního
odboru, úřadu práce a strážníky

Jirkovské noviny

Aktuálně

3/2018
ÚVODNÍ SLOVO

Obsah
4
5
6
7
8
9
10, 11
12
13
14
16, 17
19
20

Město dá sportovním klubům milion navíc na opravy
Přestavba křižovatky přinese dopravní omezení
Rytířský sál na zámku má vybroušenou podlahu
Rozhovor s ředitelem Městských lesů Jirkov Jaromírem Fialou
Výstava výtvarného oboru jirkovské ZUŠ Podzim v barvách
Filmový festival Expediční kamera v Jirkově
Úspěchy, projekty, zajímavosti aneb Co se děje ve školách
Lidé se skládají jirkovskému malíři na rehabilitaci i léčbu
Vzpomínky Stanislava Moutelíka na rok 1968 v Jirkově
Biodpad od domků už nebudou svážet večer, ale přes den
Co se děje v okolních obcích - Boleboř, Strupčice, Vrskmaň
Třetí ročník Školní fotbalové ligy mládeže
Kulturní přehled na březen

Nejbližší veřejné zasedání městského zastupitelstva se koná
18. dubna od 13 hodin v zasedací místnosti radnice.

NESTĚŽUJTE SI OKOLO, NAPIŠTE TO PŘÍMO NÁM!

Dotaz: V rámci jarního blokového čistění by bylo vhodné obnovit
vodorovné dopravní značení na malém parkovišti v ulici Pionýrů
(pod restaurací Koliba). Stávající čáry již nejsou téměř vidět.
Radek Dundr, odbor majektu města a útvaru investic MěÚ
Jirkov: Vodorovné značení na parkovišti v ulici Pionýrů bude obnoveno v jarních a letních měsících.
Dotaz: Rád bych se zeptal, zda je už jasné, za jakých podmínek
bude probíhat prodej pozemků Na Skalce.
Danuše Buriánová, OMMaÚI: Zatím není známa cena prodávaných pozemků ani způsob prodeje jednotlivých stavebních parcel.
Záměr prodeje bude zveřejněn na úřední desce města. Na odbor majetku města jsou již podávány žádosti o odkoupení těchto
pozemků. Je možné si tiskopis stáhnout na webových stránkách
města nebo ho vyplnit osobně na OMMaÚI (2. patro, budova MěÚ
čp. 2). Termín podání žádosti nemá vliv na přednostní vyřízení žádosti. Bližší informace poskytneme buď telefonicky (474 616 441)
nebo osobně.
Dotaz: V jaké fázi jsou plány na rekonstrukci synagogy a přilehlého okolí?
Martina Cermanová, OMMaÚI: Město připravuje podmínky pro
zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci objektu synagogy a na úpravu veřejné zeleně. Po dokončení projektové přípravy
bude akce zahrnuta do návrhu rozpočtu města na následující rok.
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Měníme uzávěrky. Pro vás!
Jirkovské noviny tvoříme pro vás. Proto
pozorně posloucháme,
když přijdete s nějakou
připomínkou či nápadem. V lednu jsme slyšeli spoustu stížností
na to, že vám noviny
vůbec nepřišly. V únoru jste se
pak ozývali, že některé pozvánky
jsou na akce, které už proběhly.
A tak jsme se rozhodli to změnit.
Současné uzávěrky jsou nastavené tak, že roznos noviny vychází nešťastně na pátek a pondělí.
A my jsme vždy váhali, zda zmiňovat či nezmiňovat akce, které
vycházejí na přelomový víkend.
K části Jirkovanů se dostanou
včas, k druhé už bohužel ne...
Teď jsme se rozhodli uzávěrky
posunout tak, abychom už nemuseli váhat a vy neměli pocit, že je
část novin zbytečná. Ono to není
jen tak, protože jde o proces na
několik dní (tisk, kompletování

stran, převoz nejprve
na chomutovské poštovní depo, pak na poštu do Jirkova, roznos...).
Domluvili jsme se ale
s tiskárnou i Českou
poštou a teď byste měli
dostávat Jirkovské noviny vždy před víkendem. Mrkněte
na nová data vydání v tabulce
dole.
Jednali jsme s Českou poštou také o reklamacích na nedodání novin, protože v lednu
jich bylo více než jindy. Bylo
to zapříčiněno odchodem jednoho ze stálých doručovatelů
a situace už by měla být lepší.
Což jsme si ověřili v únoru. Byla.
Věříme, že to vydrží, ale přesto zavolejte nám nebo napište, když
vám noviny nepřijdou. Ideálně
s číslem popisným domu, pro lepší kontrolu.
Příjemné čtení přeje
Josef Dušek, redaktor JN

Jirkovské noviny v roce 2018
Od dubnového čísla budou Jirkovské noviny vycházet v mírně pozměněných datech. Po dohodě s tiskárnou Akord a Českou poštou
jsme je stanovili tak, aby jejich roznos nevycházel přes víkend. Zpravidla bude uzávěrka první úterý v měsíci, výjimky jsou kvůli státním
svátkům. Do schránek byste měli Jirkovské noviny dostat vždy do
tří dnů od data vydání, tedy maximálně do pátku v týdnu, ve kterém
vycházejí.
Data vydání Jirkovských novin:
úterý 3. dubna (roznos maximálně do pátku 6. dubna)
středa 2. května (pátek 4. května)
úterý 5. června (pátek 8. června)
pondělí 2. července (středa 4. července)
úterý 31. července (pátek 4. srpna)
úterý 4. září (pátek 7. září)
úterý 2. října (pátek 5. října)
úterý 6. listopadu (pátek 9. listopadu)
úterý 11. prosince (pátek 14. prosince)

Měsíčník pro obyvatele Jirkovska
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VYLOUČENÉ LOKALITY

Kontroly problémových lokalit:
"Někde začnou aspoň rychle uklízet"
Už přes dva roky vyráží početná kontrolní skupina na pravidelné návštěvy problémových rodin
Když na radnicích v okolních
městech vyprávějí, že začali chodit do bytů v problémových lokalitách, Dana Jurštaková se jen
usmívá. Místostarostka Jirkova
totiž na takové kontroly chodí už
skoro dva roky několikrát do měsíce.
„Začali jsme s tím v květnu 2016
a je to pravidelná akce. Při každé
kontrole navštívíme tak osm bytů,“
potvrzuje místostarostka. Do problémových lokalit chodí společně
s pracovnicemi sociálního odboru,
úřadu práce a také strážníky.
Při
pochůzkách
navštěvují
konkrétní byty. Především je to
v Nových Ervěnicích, ale také
na horních sídlištích. Na některé
problémové sousedy upozorňují
lidé ze Sdružení vlastníků jednotek, jindy je rodina v hledáčku
sociálního odboru například kvůli
záškoláctví.
Jak Dana Jurštaková podotýká,
kontroly jsou především tlakem
na problémové rodiny. „Chodíme
a ptáme se, zda už si sehnali práci, proč nechodí jejich dítě do školy, občas zjistíme, že jsou v bytech
nehlášené osoby nebo nepřihlášený pes,“ jmenuje místostarostka namátkou témata návštěv.

Kontrolní skupina na jednom z nedávných místních šetření v Nových Ervěnicích. Strážníci, pracovnice sociálního odboru a úřadu práce a místostarostka Dana Jurštaková.
Foto Ohře Media / Soňa Šímová
Zároveň mají pochůzky ukázat
slušným lidem z okolí, že městu není situace lhostejná. Což je
přesně to, čeho si lidé ze zmíněných lokalit považují. „Tyhle kontroly jsou rozhodně vítaná věc.
Spousta problémových nájemníků si z toho možná nic nedělá, ale
my vnímáme jako plus, že to není
městu jedno a snaží se s tím něco

dělat,“ říká Šárka Rácová, předsedkyně SVJ jednoho z domů
v Šimkově ulici.
Kontroly probíhají jednou za čtrnáct dní, v létě dokonce každý týden. A také místostarostka ví, že
s některými problémovými obyvateli kontroly nehnou. „Někde
začnou alespoň rychle uklízet,
když nás vidí přicházet. K jiným

MYSLIVOST

Honitbu na Lesné už Jirkov nepronajme,
budou se o ni starat městští lesáci
Pěstování lesa a chov zvěře
nejde dost dobře skloubit. K takovému závěru dospěli jirkovští
lesáci na konci desetiletého období, kdy měl honitbu na Lesné
v pronájmu soukromník. Radní se
proto rozhodli, že už ji pronajímat
nebudou.
„Nájemce chce logicky zvěř
přikrmovat a soustředit ji do své
honitby. My naopak potřebujeme ochránit od ní hlavně mladé stromky, což při současných
vysokých počtech zvěře nejde,“
vysvětluje rozdílné zájmy ředitel
Městských lesů Jirkov Jaromír Fi-

ala. Za stav lesa jsou přitom stále
odpovědní lesníci, nikoli nájemce.
Jak k tomu Fiala podotkl, nejmenší stromky dokáží lesáci
ochránit, později však mohou během jedné zimy přijít veškerá starost i vynaložené peníze vniveč.
„Stačí, když jelen okouše kmínek
na malém kousku. Dostane se
do něj hniloba, kmen to oslabí
a následný mráz a vítr ho polámou,“ popisuje šéf lesníků.
Soukromý správce honitby sice
odlov vysoké zvěře v průběhu let
navyšoval, škody na stromech
se ale nijak nesnižovaly. Lesáci

dokonce označují stav mnohých
porostů jako ´žalostný´. Proto
také doporučili radním už honitbu nepronajímat. A ti jejich záměr
posvětili.
O honitbu se teď budou starat městští lesáci. Město přijde
o částku z pronájmu, která činila
zhruba 440 tisíc korun ročně. Na
druhé straně získá peníze za poplatkový odstřel a zvěřinu. „Hlavní
hodnota, kterou tím získáme, je
ale zdravější les. A to se vyčíslit
nedá,“ dodal k tomu starosta Jirkova Radek Štejnar.
(jd)
Více v rozhovoru na straně 7

ale můžeme chodit týden co týden
a je to pořád stejné,“ přitakává.
Přesto nemá Dana Jurštaková
pocit marné práce. „Všichni víme,
že je potřeba zásah ze strany zákonodárců. My ale chceme slušným lidem pomáhat hned a jak je
v našich silách. S kontrolami nepřestaneme,“ uzavírá na adresu
pravidelných pochůzek.
(jd)
PODNIKÁNÍ

Začal se připravovat
prodej Preciosy
Město Jirkov plánuje v nejbližších měsících prodat areál bývalé
Preciosy. Odbor majetku města již
připravuje poptávku na znalecký
posudek.
Jak již dříve informoval starosta
Radek Štejnar, o rozlehlý areál
mají zájem minimálně dva vážní zájemci. A co je důležité - jde
o místní firmy. „To byl důvod, proč
jsme areál loni kupovali,“ připomíná starosta. „Chtěli jsme mít
pod kontrolou jeho budoucnost
a využití. Pokud ho získá místní
společnost, nepůjdeme do neznámého a máme určitou záruku spolupráce s městem.“
(r)
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PENÍZE DO SPORTU

Město dá letos klubům na opravy
sportovišť milion korun navíc
Mimořádný dotační program
na podporu sportu schválili jirkovští zastupitelé. Vyčleněný milion
korun je určený pro organizace,
které pečují o vlastní sportoviště.
Peníze jsou totiž vázány na údržbu a obnovu sportovního zařízení.
Město tím chce klubům pomoci
a částečně kompenzovat výpadek dotací ze státního rozpočtu.
Ministerstvo školství totiž loni nečekaně zrušilo dotační program,
ze kterého sportovní organizace
čerpaly peníze právě na údržbu
a provoz sportovišť.
V programu je milion korun,
o nějž se podle pravidel podělí
sportovní organizace, které mají
nemovitý majetek sloužící ke
sportu. Těch je v Jirkově pět. Jde
o dva fotbalové kluby (SK Ervěnice – Jirkov a 1.SK Jirkov), volejbalisty, tenisty a lyžařský oddíl.
Žádosti bude město přijímat od
19. března do 17. dubna. Seznam
projektů ke schválení navrhne
následně speciální pracovní sku-

Vedoucí odboru vnitřní správy Jitka Řeháková seznamuje zastupitele s novým programem na podporu sportu.
Ti ho poté schválili, pět sportovních organizací si rozdělí milion korun.			
Foto Josef Dušek
pina složená ze zástupců města
a dvou členů z každého přihlášeného oddílu. „Nechceme peníze
rozdělovat od stolu, proto si to
sportovci budou muset vyříkat
mezi sebou a dojít ke shodě,“
podotýká k tomu starosta Radek
Štejnar. Konečné slovo však budou mít zastupitelé, kteří budou
dotace schvalovat.

Předškoláci, chystejte se!
Zápisy do škol se blíží
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Město sportovní kluby podporuje každoročně. Na činnost sportovních klubů je letos v rozpočtu
vyčleněno 2,3 milionu korun, navíc každý rok město přispívá vždy
jednomu oddílu s vlastním majetkem 300 tisíc na investice.
Pravidla dotačního programu
jsou již na webových stránkách
města.
(jd)

AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ

ZÁPISY DO ŠKOL

Zopakovat si barvy, připravit
si básničku a nezapomenout se
učesat! Předškoláci už se mohou
připravovat na zápisy do základních škol. Konají se na začátku
dubna.
K zápisům musí přijít rodiče
s dětmi, které se narodily v rozmezí od 1. září 2011 do 31. srpna 2012. Ve všech čtyřech základních školách v Jirkově se konají
ve stejném termínu, ve středu
4. a čtvrtek 5. dubna vždy od 14
do 17 hodin. Zákonní zástupci
musí přinést svůj doklad totožnosti a nezapomenout také na
rodný list dítěte.
Jak připomíná vedoucí odboru
školství a sociálních věcí Karel
Bernt, rodiče mohou zapsat dítě
do jaké základní školy chtějí, a to
bez ohledu na bydliště. „Zároveň
však stejně jako v předchozích le-

Město chtělo původně zmíněný
milion korun rozdělit mezi tyto
sportovní oddíly formou participativního rozpočtu, nakonec od toho
ale ustoupilo. „Zaobírali jsme se
tím dlouho a vážili různé varianty,
ale nakonec nám z toho vyplynulo, že by to bylo administrativně
příliš náročné. Chce to delší přípravu,“ uvedl starosta.

tech platí, že ředitelé musejí přednostně přijmout děti z jejich školského obvodu,“ doplňuje Bernt
s tím, že děti z jiných obvodů pak
mohou školy zapsat až podle volné kapacity.
Dostavit se k zápisu je povinnost, jejíž porušení může být řešeno jako přestupek.
Aby rodiče věděli, pod jaký obvod svým bydlištěm jejich dítko
spadá, rozpis ulice zveřejní radnice na svých webových stránkách
a také na plakátovacích plochách
ve městě.
O měsíc později, tedy začátkem
května, se pak uskuteční zápisy do mateřských škol. Budou
to středa 9. a čtvrtek 10. května
v časech od 8 do 11 a od 12 do 15
hodin. O podrobnostech budeme
ještě informovat v dubnových Jirkovských novinách.
(jd)

V Nových Ervěnicích chce město
vybudovat nízkoprahové zařízení

Město Jirkov naváže bližší spolupráci s Agenturou pro sociální
začleňování. Jedním z konkrétních cílů je vybudování nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
v bývalém kulturním domě v Nových Ervěnicích.
Jirkov už má s agenturou dohodu o takzvané vzdálené dílčí
podpoře, což je jakási nižší forma spolupráce. V rámci té se ale
nepodařilo najít vhodný dotační
program, který by pomohl s vybudováním centra. Zastupitelé
proto přistoupili k užší spolupráci, která se nazývá koordinovaný
přístup. Tím si mimo jiné otevřeli
cestu k penězům na rekonstrukci
zmíněných prostor v Nových Ervěnicích.
„V prázdných prostorách bývalého kulturního domu chceme
vybudovat nízkoprahové zařízení, kde by mohly děti a mládež

z Jirkova trávit čas smysluplněji
než potulováním se po ulicích,“
popisuje záměr města místostarostka Dana Jurštaková. Vchod
do centra bude ze zadní části
objektu, kde by mělo vzniknout
i venkovní zázemí. Na projektu už
se pracuje.
Jak byli zastupitelé ujištěni, klub
bude otevřený pro všechny. Děti
se v něm budou moci zabavit při
hrách nebo se něco nového naučit. Také se počítá s možností
školního doučování či sociálním
poradenstvím.
Přihlášku ke spolupráci nyní
musí posvětit ještě agentura. Pokud se tak stane, během následujících měsíců vznikne několik
pracovních skupin, z jejichž práce
vzejde Strategický plán lokálního
partnerství. Až díky němu bude
moci město čerpat peníze z několika operačních programů.
(jd)
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DOPRAVNÍ OMEZENÍ

Objížďky a omezení: Přestavba
uzavře křižovatku nad Tescem

Od dubna do června bude stavební firma budovat ve Dvořákově ulici okružní křižovatku, dopravu musí odklonit
Nejfrekventovanější křižovatka
v Jirkově se změní. Bude ale potřeba ji na tři měsíce uzavřít, protože přestavba by nemohla probíhat za provozu.
Jde o křižovatku ulic Dvořákova
a Vinařická nad hypermarketem
Tesco, kde vznikne kruhový objezd. Začne se 1. dubna a práce
jsou naplánovány do konce června. Po celou dobu bude křižovatka ze všech stran zavřená.
Uzavírka se nejvíc dotkne řidičů,
částečně však i chodců. Křižovatku nebude možné projet, zákazové značky však budou až těsně
u její hranice. Zachovaný tak bude
vjezd na čerpací stanici Benzina,
k Tescu, na parkoviště u domů
ve Smetanových sadech a otevřená bude také odbočka z Vinařické
ulice do ulice Na Stráni (kolem fotbalového hřiště).
Objízdné trasy jsou dvě - od křižovatky s Ervěnickou ulicí mohou
řidiči jet dolů směrem k autobusovému nádraží a do centra města nebo nahoru Palackého ulicí
a dále kolem Nového Březence

Stavbyvedoucí Michal Schilinger vysvětluje u plánu, kudy povedou obchůzné trasy.
a Žižkovou ulicí do Studentské.
V opačném směru je to podobné.
Pro MHD je připravena náhradní
autobusová doprava se stejnými
objízdnými trasami (viz níže).
Co se týče chodců, těch se přestavba dotkne méně. „Uzavřená
bude vždy polovina křižovatky
a bude nutné jí obejít po přechodech na druhé straně, ve směru

od polikliniky pak případně kolem
domů ve Smetanových sadech,“
popisuje stavbyvedoucí Michal
Schilinger.
Zmíněná opatření a dopravní
omezení posvětily všechny dotčené orgány, včetně dopravní
policie či odboru dopravních a
správních činností při chomutovském magistrátu.

Foto Josef Dušek

Rekonstrukce Dvořákovy ulice
je jednou z největších investičních
akcí posledních let, do kterých se
město pustilo. Bude trvat až do
června příštího roku a součástí
je mimo jiné ještě jedna podobná
přestavba - křižovatka na kraji Nových Ervěnic bude rovněž okružní. Tato etapa je naplánována na
příští rok.
(jd)

MHD při uzavírce: Po Jirkově budou jezdit autobusy,
na Písečné se bude přestupovat na trolejbus
Uzavření křižovatky během její
přestavby se pochopitelně dotkne
také městské hromadné dopravy. Trolejbusové linky nahradí na
území Jirkova autobusy s objízdnou trasou.
Dopravní podnik nastavil režim
speciálně pro Jirkov. Autobusy
budou svážet Jirkovany na Písečnou, odkud budou dál pokračovat
klasickou trolejbusovou linkou
340 nebo 341 po Chomutově. Při
cestě do Jirkova to bude podobné - trolejbusy budou končit na
Písečné a cestující přestoupí na
autobus.
Náhradní autobusová doprava bude jezdit v půlhodinových
intervalech tak, aby navazovala na trolejbusové spoje. Tedy

Náhradní trasa linek
340 a 341 (zastávky):
Horník, Vinařická I, Hornická,
Červenohrádecká, Jirkov, aut.nádr.,
Nové Ervěnice, Písečná.
žádné dlouhé čekání ani trolejbusy ujíždějící ´před nosem´.
„Na Písečné budou mít cestující
vždy pět minut na přestup do
trolejbusu nebo naopak z trolejbusu do autobusu při cestě do
Jirkova,“ potvrdil ředitel Dopravního podniku měst Chomutova
a Jirkova Petr Maxa.
Proč je nutné přestupovat
a autobusy prostě nekopírují celou trasu linek? Důvody jsou dva.
Dopravní podnik především nemá

tolik autobusů, aby plně nahradily trolejbusy obsluhující linky 340
a 341. A navíc jde o náhradní
dopravu ryze pro Jirkov a není
důvod, proč by po Chomutově neměly jezdit trolejbusy.
Náhradní autobusy budou začínat na zastávce Horník, pojedou
přes autobusové nádraží, okolo
základní umělecké školy a pak
přes Nové Ervěnice (viz infoblok
nahoře). Na zastávkách budou
samozřejmě včas vylepeny provi-

zorní jízdní řády.
Úplně zavřená bude zastávka
Dvořákova (nad Tescem), náhradní autobusy pak nebudou
zastavovat ani na stanici Hrdinů
(u Penny Marketu), protože jejich
cílová zastávka bude na Písečné,
tedy jen malý kousek odtud.
Objízdnou trasu mají naplánovanou také autobusové linky,
tedy čísla 301 a 310. Ty budou
zavřenou křižovatku objíždět
přes Žižkovu ulici směrem k Novému Březenci a pak dolů Palackého ulicí až ke křižovatce
s Ervěnickou ulicí, kde už se napojí na obvyklou trasu.
Náhradní doprava potrvá během
celé přestavby křižovatky, tedy od
1. dubna do 30. června.
(jd)
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O nebezpečné stříkačky
se postarají i strážníci

ČERVENÝ HRÁDEK

Vybroušená, zatmelená, naolejovaná:
Rytířský sál má opravenou podlahu

Ředitel městské policie Martin
Řehůřek při likvidaci injekční stříkačky.
Foto MěPo
Na likvidaci nalezených injekčních stříkaček nevolají jirkovští
strážníci odbornou službu ani pracovníky K-centra. Mají k dispozici
speciální sběrné nádoby a dokáží
se o ně postarat sami.
„Je to nebezpečná věc a je třeba
ji co nejdřív odstranit. Bezpečnost
ulic je náš úkol, takže si strážníci
musejí zahrát trochu i na popeláře,“ říká k tomu ředitel městské
policie Martin Řehůřek. Naposledy to bylo v polovině února, kdy
hlídka likvidovala stříkačky nalezené v Palackého ulici.
Jak ředitel dodal, také při
přednáškách ve školách preventisté děti upozorňují, aby na
nalezené stříkačky nesahaly
a volaly městskou policii.
(jd)

Po loňské rekonstrukci Rytířského sálu se návštěvníci Červeného Hrádku užasle rozhlíželi po stěnách, teď
mohou upřít zraky i pod nohy. Pracovníci chomutovské firmy Inkod tu během tří únorových týdnů kompletně
vybrousili, zatmelili a naolejovali podlahu (na snímku Luboš Sládek ze zmíněné firmy při ručním broušení). Ta
v průběhu let trpěla hlavně stěhováním nábytku. Sál totiž slouží jako reprezentativní místo při nejrůznějších událostech, od svateb přes firemní večírky až po slavnostní koncerty. A vždy je potřeba jiný nábytek. Stoly, řady židlí,
klavír... Jak k tomu podotkla Jitka Žemličková z odboru majetku města a útvaru investic, podlaha v Rytířském
sále se dočkala velké opravy již před čtrnácti lety. Tehdy byly kompletně vyměněné dřevěné kazety. Za opravu
podlahy o výměře 200 metrů čtverečních včetně obvododových lišt zaplatilo město 170 tisíc korun. Zámek čeká
podobná akce ještě příští rok, na kdy je plánovaná rekonstrukce podlahy v sousedním Zrcadlovém sále. Tam
je podlaha ještě v horším stavu, takže oprava bude komplexnější a také nákladnější. Město Jirkov investuje do
oprav Červeného Hrádku pravidelně. Loni to byly velké restaurátorské práce ve zmíněném sále a také rekonstrukce arkádových chodeb v obou křídlech zámku. 				
Foto: Josef Dušek

UKONČENÍ ČLENSTVÍ

Město vystoupilo ze spolku
MAS Západní Krušnohoří
Po třinácti letech ukončilo město Jirkov členství v MAS Sdružení Západní Krušnohoří. Důvod je
prostý - členství obci nic nepřinášelo.
Jirkov byl součástí místní akční
skupiny (MAS) od roku 2005, za
členství platil ročně deset tisíc korun. „Čekali jsme, že si díky členství dokážeme sáhnout na některé dotace, což se ale naplnilo jen
jednou,“ vysvětluje místostarostka Jirkova Dana Jurštaková. Šlo
o peníze na restaurování chrliče
u Červeného Hrádku.
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Jak místostarostka podotkla,
činnost sdružení je navíc zaměřená spíše na menší obce v okolí.
Sdružení má přes padesát členů,
Jirkov byl mezi nimi největším
městem. Kromě obcí jsou ve spolku také menší živnostníci a zemědělci z Krušnohoří. Spolek pořádá
například venkovské farmářské
trhy nebo vydává certifikáty regionální značky Krušnohoří regionální produkt.
Ukončení členství k únoru letošního roku schválili na posledním
zasedání zastupitelé.
(jd)

VYHLÁŠKA

Poplatek za psy se pro
Jirkovany měnit nebude

Tisícovka za psa v paneláku, tři
stovky v rodinném domě. Takové jsou základní sazby poplatků
ze psů, které v mírně upravené
vyhlášce schválili zastupitelé
v Jirkově.
„Změny ve vyhlášce jsou jen
kosmetické a netýkají se samot-

ných poplatků,“ podotkl k tomu
vedoucí finančního odboru Josef
Koprušťák. Kromě dvou zmíněných tak zůstává v platnosti také
zvýhodnění důchodců, kteří za
psa platí jen stokorunu ročně.
Částky jsou vždy za jednoho
psa, druhý a každý další pak stojí
o něco více. V panelovém či činžovním domě (s více než šesti
byty) 1 500 korun, u rodinného
domu či na zahradě 450 a v případě seniorů 150 korun.
V Jirkově je v současné době
evidováno skoro 2 200 psů. (jd)
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MĚSTSKÉ LESY

"Zvěře je příliš a ničí stromy. Takhle
nemůžeme vypěstovat dospělý les"
Rozhovor s ředitelem Lesů Města Jirkova Jaromírem Fialou o (ne)pronajímání honitby a správě lesa
Už před deseti lety nedoporučoval, aby se honitba na Lesné pronajímala. Ze stejných
důvodů jako letos. „Je to jako
kdybyste chtěli na jedné zahradě chovat ovce a zároveň
pěstovat kytky. Když budete
mít ovcí moc, všechny kytky
vám sežerou. Komerční myslivost a lesní hospodářství prostě nejdou skloubit,“ říká ředitel
Lesů Města Jirkova Jaromír Fiala
v rozhovoru pro Jirkovské noviny.
Současný nájemce honitby
Lesná Antonín Herzán požádal
město o její pronajmutí na dalších deset let, vy jste to ale nedoporučil. Proč?
Nejde o konkrétního člověka.
Ono je jedno, jestli to bude Tonda,
Pepa nebo Karel. Jde o princip.
Jeho zájmy jsou absolutně jiné
než zájmy majitele lesa. Komerční nájemce bude vždy přikrmovat
zvěř, aby se soustřeďovala v jeho
honitbě a bylo jí tam co nejvíc.
Jenže čím víc je v honitbě zvěře,
tím víc ničí námi vysazené stromy.
Takový stav tu máme dnes a je
pro naše lesy doslova devastující.
Na škody od zvěře si navíc stěžují
i soukromí zemědělci. Na svých
lukách nic nenasekají, protože jim
jeleni všechno spasou.
Jakým způsobem zvěř ničí
lesy?
Okusuje mladé stromky. Když
jsou ještě hodně malé, dokážeme je částečně ochránit různými
nátěry nebo postřiky. Navíc jim
zvěř okusuje větve, takže pouze
brzdí jejich růst. Jenže teď jsme
v období, kdy stromy, které jsme
ve velkém sázeli před dvaceti
lety, dorostly do výšky dvou až
čtyř metrů. A zvěř, mluvíme tady
hlavně o jelenech a muflonech,
jim okusuje kmeny. Oloupe jim
kůru a ta se už nezahojí. Naopak
- do kmene se dostává hniloba
a strom je pak náchylnější na
mráz či vítr. Když ho to nezničí
úplně, stejně nedoroste tolik, co

nájem - člověk si nepronajímá pozemek, ale pouze právo myslivosti, tedy na tom pozemku chovat
zvěř a lovit ji. Za stav lesa je ale
stále zodpovědný majitel.
A není nějaká možnost vymáhat na nájemci způsobené
škody?
Je. Ale vyhláška, která ten postup upravuje, je už stará a neaktuální. My určitou výši náhrady
uplatňujeme a nájemce ji vždy
hradil. Ale skutečné škody jsou
daleko větší. Jenže soudně jsou
bohužel těžko prokazatelné a tím
pádem skoro nevymahatelné.

Jaromír Fiala mezi jeřáby, jejichž kůra je okousaná od jelenů. Ještě více
tím trpí smrky.				
Foto Josef Dušek
by měl. A za pár desítek let z něj
bude jen dřevo na otop. Za takového stavu prostě nejsme schopni tady vypěstovat dospělý les.
Říkáte, že čím víc nájemce
zvěř krmí, tím víc pak ničí stromy. Jako laika by mě napadl
pravý opak - když je zvěř dostatečně krmená, nemá důvod
okusovat stromy...
Ten pohled chápu, jenže tak to
není. Zvěř bude stromy okusovat
pořád. Záleží ovšem na tom, kolik
jí v lese žije. A v našich lesích je
jí příliš mnoho, protože ji nájemci
lákají právě na krmení. Je to nepřirozený, uměle vyvolaný stav.
Navíc dokrmovat by se mělo jen
v době nouze a to senem, jako to
dělají třeba v Rakousku. Jenže
tady se používá i mrkev a řepa,
zvěř z nich má trávicí problémy
a potřebuje potom více přirozených látek, které obsahuje právě
kůra stromů.

Stromy vyrůstají v oplocených plochách. Ty je neochrání?
Samozřejmě, že oplocenky
máme, ale mají také určitou životnost a některé už začínají dosluhovat. Postupně je začínáme
obnovovat, ale stejně - máme
zhruba sto oplocenek na území
zabírající více než dva tisíce hektarů. To jsou spousty a spousty
kilometrů plotu a není možné je
všechny každý den kontrolovat.
Pak stačí, aby na plot v zimě třeba spadl kmen, poničil ho, zvěř se
dostane dovnitř a během týdne
všechny stromy zničí. A několikaletá práce přijde vniveč. Tohle
všechno jsou ovšem věci, které
komerčního nájemce netrápí, protože to není jeho starost.
Jak to? Když má někdo honitbu v pronájmu, tak se nemusí
starat o les?
Přesně tak. Je to takový zvláštní

Lze donutit nájemce k tomu,
aby počet zvěře zredukoval?
Současný nájemce odlovy navyšoval, ale ne dostatečně. Ono
je to logické - když platíte nájem
za možnost lovit zvěř, tak tam tu
zvěř chcete mít. Proto říkám, že je
skoro jedno, kdo bude mít honitbu pronajatou. Jakýkoli nájemce
se bude chovat podobně.
Dalo se tohle předpokládat
před deseti lety, když město honitbu pronajímalo?
Dalo. Také proto jsem tehdy
pronájem nedoporučoval, stejně
jako letos. Ale tehdy bylo vedení
města nakloněné více myslivosti,
a tak bylo rozhodnuto dosavadní
velkou honitbu rozdělit a část Lesná pronajmout.
Teď radní rozhodli, že už honitbu nepronajmou. Co bude
dál?
Měla by se vrátit nám, jako tomu
bylo před deseti lety. My chceme zrušit většinu krmných míst
a také zintenzivnit odlov. Stav
zvěře by měl být tak na jedné
třetině současného počtu. To ale
není otázka jednoho roku. Mluvíme třeba o horizontu pěti let.
A bude to potřeba, protože už nám
dorůstá další generace stromů
a nechceme, aby se situace opakovala.
(jd)
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Podzim v barvách bude k vidění až do jara

Malíři a malířky z výtvarného
oboru Základní umělecké školy
v Jirkově uspořádali již čtvrtou
výstavu v tomto školním roce.
Přesto, že stále vládne paní Zima,
vrátili se v čase a výstavu nazvali
Podzim v barvách.
Na začátku školního roku se
totiž nezávisle na sobě věnovaly
třídy učitelek Šárky Hromádkové
a Ivany Švejkarové podzimnímu
tématu. A vznikly krásně barevné
a nápadité práce, které by byla
škoda uložit do šuplíku.
Žáci si pohrávali nejen s podzimními odstíny barev, ale také si
vyzkoušeli, jak by vypadal podzim
v jiných barevných tónech. Využili
svou fantazii a nápaditost a vytvořili pěkné, originální výtvarné práce - kresby, perokresby, akvarely,
malby a koláže.
Výstava měla vernisáž 20. února a mrazivé období bylo zvoleno
záměrně. „Zpříjemnili jsme si tak
zimní nečas teplými podzimními barvami,“ vysvětluje ředitelka
ZUŠ Milena Sailerová. O zahájení se postarali zpěvačka školního

▲ Návštěvníci výstavy obklopení
podzimními motivy.
► Malé malířky se svými obrazy.
Foto 2 x Ivana Švejkarová
orchestru Kateřina Klimentová
a učitel Miroslav Hefner coby kytarový doprovod.
Podzim v barvách vystřídá
3. května výstava celostátní výtvarné soutěže Jirkovská paleta
na téma Lidé všech národů.
(r)

MASOPUST

Cikánka, Kat i Střapatý: Jirkovem prošel masopustní průvod
Už čtyřikrát držel otěže jirkovského masopustního veselí Mlýnský spolek. Letos to bylo popáté.
Začátek s koblihami a jitrnicemi
proběhl jako obvykle na nádvoří
Galerie Jirkov, ale jinak bylo hodně nového...
Města Chomutov a Jirkov finačně podpořila zhotovení pravých masopustních maškar, takže vedle Cikánky tu ztrátou na
hrdle vyhrožoval Kat, brokátovým
pláštěm a kalhotami svítili Turci,
nepřehlédnutelný byl Střapatý
s vysokou čepicí. Nechyběla ani
Bába s nůší (Bába s pytlem hned
na začátku ztratila pytel) a Vojáci.
Škoda, že dobrovolníky do pravé
masopustní kobyly neboli Klibny
přešla odvaha a nepřijeli.
Zato v průvodu, který byl proti
loňsku snad dvojnásobný, dostali
odvahu k masopustnímu dovádění všichni. „Vždyť má operovanou
kyčel!“, úpěla starší dáma při pohledu na svého manžela, který to
vytáčel s maškarami.
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Masopustní veselí v Jirkově a na nádvoří restaurace Bremen, které bylo cílem průvodu. Foto Kateřina Kašíková
Sousedské zastávky, štamprličky, tanečky a něco dobrého
k tomu byly jenom předehrou pro
masopustní hrátky v místě obvyklého cíle - na nádvoří restaurace
Bremen. O vynikající jídlo a svařák se postarali domácí, o zábavu
Mlýnský spolek a harmonikářská
muzika.

Do tradičních her jako kloboukový, palicový, hod špalkem,
pojídání čehokoliv na čas a dalších podobně důstojných aktivit
se někteří zapojovali i opakovaně, dokonce se nechali vtáhnout
i hosté z restaurace. „Máme radost, když se podaří něco takového. Masopusty byly a jsou na

to, aby se všichni vyřádili, zatancovali si a aby bylo všem hezky,“
ví svoje Hana Zvalová, ředitelka
jirkovské galerie. „Lidi přijeli nejen
z Chomutova, ale třeba z Krupky,
Vejprt či Mostu. A podle e-mailů
jim opravdu hezky bylo.“
Takže zas napřesrok!
H. Zvalová, Mlýnský spolek
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KINO JIRKOV

Filmový minifestival přinese bláznivá
dobrodružství i mezigenerační poetiku
ČTVRTEK 15. 3., od 17 hodin

Hlavní festivalové filmy

Dobrodružství z amazonského
pralesa, bláznivý kajakářský výlet
a poetický film o kontrastu dvou
generací lezců na Slovensku. To
jsou tři filmy z hlavního programu
festivalu Expediční kamera, který
opět uvede i jirkovské kino Květen.
Expediční kamera je největší cestovatelská a outdoorová
akce v České republice. Letos jde již o devátý ročník, loni
proběhl ve více než dvou stovkách měst České republiky
a Slovenska, a to včetně Jirkova.
Unikátní projekt přináší nejlepší
filmy sezóny z celého světa i novinky z domácí produkce.
Jirkovské kino uvede všechny
filmy, které festival nabízí. Tedy
tři hlavní (viz infoblok vpravo)
a tři kratší bonusové. Jde o necelé tři hodiny promítání. Začátek je
v 17 hodin, základní vstupné pak
79 korun.
(jd)

Z filmu DugOut. Dobrodruh James Trundle pádluje na lodi, kterou si se
svým parťákem Benem Saddem vytesali.
Foto: dugoutadventure.com

KNIHOVNA

TIP NA DUBEN

Velikonoční dílna a
spisovatelka pro děti
SOBOTA 17.3. a PÁTEK 23.3.

Dvě menší akce proběhnou
v březnu v podkroví Kludského
vily. V sobotu 17. března si tu
zájemci budou moci během velikonoční dílny vyzkoušet techniku
drátkování, začíná se v 15 hodin.
V pátek 23. března se tu pak koná
setkání s Klárou Smolíkovou, spisovatelkou knih pro děti a mládež.
Začátek je v 18 hodin. Na obě
akce je nutné se hlásit předem. (r)
KONCERT

DugOut
Sekyra. Prales. Dva dobrodruzi a rodinka z Amazonie.
Dugout znamená loď vytesaná z jediného kusu kmene.
Přesně takovou loď si vytesali
dva dobrodruzi Ben a James.
Kam na ní doplují?
Oči Boha
Řeka Saryjaz láká ty nejlepší
kajakáře už od 30. let minulého století. Dobrodruhy,
sportovce a blázny, kteří na
pomezí Kyrgyzstánu a Číny
mají odvahu vystavit se silnému proudu v kaňonu, aby se
na konci své cesty podívali do
očí boha.
Teória šťastia
Poetický filmový příběh o
kontrastu lezeckých generací
na Slovensku.

Zahájení kulturní
sezony na zámku
Sobota 14. a 21. 4.
Duben přinese první velké venkovní akce. Na sobotu 14. dubna
je naplánován tradiční jarní svod
psů loveckých plemen na louce před Červeným Hrádkem, na
zámku pak o týden později proběhne také neméně tradiční zahájení kulturní sezony. Podrobný
program přineseme ještě v dubnovém čísle.
(jd)

Čarodějnice v DDM

V ZUŠ budou ´zpívat´
smyčce virtuosů
ÚTERÝ 13. 3. od 18.30 hodin

Kruh přátel hudby při jirkovské
ZUŠ si na březnový koncert pozval dva špičkové muzikanty. Na
housle zahraje Matouš Pěruška
a na violoncello Kristina Vocetková, což je duo vystupující po celém světě a bývá hvězdami mnoha velkých koncertů.
(jd)

Pondělí 30. 4., od 16 hodin
Na konci dubna přivítá jirkovský
Dům dětí a mládeže Paraplíčko
jaro klasickým pálením čarodějnic. Na zahradě DDM bude pro
děti připraven zábavný program
se soutěžemi a volbou čarodějnické miss.
(jd)
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Bubeníci, tanečnice, muzikanti: Žáci
jirkovké ZUŠ sbírají úspěchy na soutěžích

Úspěšní žáci jirkovské ZUŠ. Vlevo bubeníci a tanečnice, nahoře pak jeden z úspěšných mladých trumpetistů.
Foto archiv ZUŠ
Období nejrůznějších talentových soutěží je v plném proudu
a aktivní jsou v něm pochopitelně
i žáci Základní umělecké školy
v Jirkově. A nejenom aktivní, ale
především úspěšní!
Například v okresním kole soutěže hry na bicí nástroje reprezentovali Jirkov a školu tři žáci
bicího oddělení – Eliška Rašková
ze třídy učitele Jana Valenty, dále
Dominik Targiani a Petr Berkovec
ze třídy Matěje Holečka. A jak se

umístili? Všichni tři získali první
místo a postup do krajského kola
soutěže!
Ale nebyli to jen hráči na bubny. Postupových soutěží, které
každoročně vyhlašuje MŠMT, se
jirkovští muzikanti zúčastnili také
v kategorii pro dechové nástroje
a sólový a komorní zpěv. „Žáci
opět výborně reprezentovali naši
školu a důkazem toho je většina
prvních míst a postupů do krajského kola,“ chválí ředitelka ZUŠ

ZŠ STUDENTSKÁ

Děti z procházky zavolaly
spolužačce do Vietnamu
Skoro celou třídu 1. B vylákalo dnes sluníčko na tělocvik ven.
Chyběla jen Phuong A. - naše Eli,
která je od pondělí ve Vietnamu.
Během vycházky nás napadlo
zajít do obchůdku za Eli maminkou, zeptat se, jak spolužačka
docestovala a jak se má. Elišky
maminka měla takovou radost, že
jí hned zatelefonovala, abychom
se pozdravili. Bylo to úžasné, mluvit na takovou dálku a dokonce se
vidět.
Dostali jsme za odměnu bonbóny
a cestou zpět jsme ještě nastavili
10

tvářičky příjemným slunečním paprskům. Těšíme se, až nám Eliška
bude vyprávět!
Jana Kužminská, třídní učitelka

Jirkov Milena Sailerová.
Celkem devatenáct chlapců
a dívek se v okresních kolech
umístilo buď na prvním nebo
druhém místě, z toho osm jich
postoupilo do krajských kol, kde
poměří své umění a síly se soutěžícími z celého Ústeckého kraje.
„Za těmito krásnými výsledky je
spousta práce našich žáků, jejich
učitelů a v neposlední řadě i velké
nasazení korepetitorů. A já bych
ráda všem, kteří obětovali i svůj

volný čas na to, aby školu vzorně
reprezentovali, poděkovala a popřála mnoho úspěchů v krajském
kole," dodala ředitelka.
V únoru se v Lounech konal také
29. ročník taneční soutěže Elitery.
ZUŠ Jirkov byla na této soutěži
zastoupena žákyněmi ze třídy učitelky Veroniky Bělíkové. Děvčata
předvedla své nové choreografie
i nové kostýmy a přivezla samá
krásná umístění, konkrétně dvě
první a dvě třetí místa!
(r)

ZŠ KRUŠNOHORSKÁ

Kluci, holky a barevný týden

V týdnu od 12. do 16. února se naše škola zúčastnila celorepublikového projektu nazvaného "Barevný týden”. V pondělí byla barva červená,
v úterý žlutá, ve středu modrá, ve čtvrtek černá a v pátek duhová. Zkrátka
si děti oblékly všechny barvy, co doma našly. Počet účastníků se den ode
dne zvyšoval a akci jsme si báječně užili.
Foto: Adéla Radimcová
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Nocolympiáda ve 4. B: Ještě
je potřeba trénovat usínání

V době, kdy naši sportovci bojovali na ZOH v Pchjongčangu
o medaile, proběhla v naší třídě
4. B netradiční Nocolympiáda.
V noci z pátku na sobotu o vítězství v našich trochu ´crazy´ disciplínách soupeřily týmy Samkovců
a Ledňáků.
Po slavnostním zahájení, složení nocolympijského slibu a zapálení nocolympijského ohně se
oba týmy pustily do porovnávání
svých dovedností. Čekalo na ně

Crazy biatlon na nocolympiádě.
rychlobruslení na medicinbalech,
´crazy´ biatlon, nájezdy na bránu,
poznávání českých olympioniků
a další. Oba týmy relaxovaly tan-

cem a nočním plaváním.
Naše výprava 4. B byla více než
úspěšná. Domů si totiž odnesla samá vítězství. A zasloužená!
V historii totiž asi není biatlonista,
který by závodil s takovým nasazením, že si i podrážky u bot utrhal! Pouze v disciplíně ´Šampioni
v usínání´ naši závodníci trochu
pokulhávali. Zde máme ještě rezervy. Chce to více tréninku!
Jana Vydrželová, třídní učitelka

MĚSTSKÉ GYMNÁZIUM

Ukrajina, Turecko, Čína: Mezi jirkovské
gymnazisty zavítali zahraniční lektoři

ZŠ BUDOVATELŮ

Přátelství s MŠ
pokračuje

Školáci a předškoláci u jednoho
stolu.
Jsme moc rádi, že se u nás líbí
nejen malým dětem, ale také jejich
paní učitelkám z MŠ. Ty se vždy
mohou pyšnit svými bývalými svěřenci. Děti za školky si nanečisto
zkouší pohodlnost školních lavic,
šrumec o přestávce na čtverci,
i plnění úkolů spolu s kamarády
z první třídy. Všechny dětičky opět
odcházely nadšeně s tím, že se
už nemůžou dočkat toho, až budou také velkými školáky.
(r)

O velké přestávce
tančila celá škola
mazurku

Zahraniční lektoři na městském gymnáziu. Dokážete odhadnout, ze které jsou země?
Ve dnech 12. - 16. února zpestřila vyučování na jirkovském
gymnáziu návštěva sedmi zahraničních studentů z různých
zemí světa - z Ukrajiny, Ruska,
Indonésie, Turecka, Brazílie, Indie
a Číny.
O co šlo? V rámci projektu Edison stážisté představovali po
dobu celého týdne zcela neformálně žákům i pedagogům své
mateřské země, kulturu, zvyky
a tradice. Vizí projektu je spojovat mladé lidi odlišných kultur a

národností, umožňovat poznání
tradic jiných zemí a napomáhat
k prolomení mezikulturní bariéry.
Vzdělávací projekt Edison je podporován ministerstvem školství
a jeho realizace na základních
a středních školách v České republice má již několikaletou tradici.
Veškerá komunikace probíhala
v angličtině a přirozenou cestou
motivovala žáky k aktivnímu používání cizího jazyka. Gymnazistům se tak nabídla skvělá mož-

Foto Erika Minaříková

nost rozvoje v rámci multikulturní
výchovy.
Děkujeme žákům, kteří po
dobu projektu nabídli stážistům
pobyt ve svých rodinách a za
ukázku české kuchyně spojenou
s ochutnávkou tradičních pokrmů
při závěrečném rozloučení. Také
děkujeme městu Jirkov za krásné
upomínkové předměty, které zahraničním studentům připomenou
chvíle strávené v Jirkově.
Erika Minaříková, Městské
gymnázium Jirkov

V pátek 9. února se celý první stupeň zapojil do další akce
´Bublinky - Kdo umí mluvit, může
i zpívat, kdo umí chodit, může
i tancovat´.
Žáci 4. B vybrali jednoduchý lidový tanec mazurku na jednoduchou píseň Měla babka čtyři jabka. Po skupinkách se rozeběhli po
třídách prvního stupně a učili své
spolužáky seznamovací tanec.
Dokonce si připravili i dárečky pro
nejlepší tanečníky.
O velké přestávce jsme se pak
všichni sešli na chodbách (od přípravky až po páťáky, od asistentek až po třídní učitelky) a zpívalo,
tančilo a seznamovalo se.
Byla to velká legrace a každý si
to užil.
Ivana Čopíková, třídní učitelka
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Lidé se skládají malíři na rehabilitaci i léčbu
Jirkovskému malíři
Milanu Tóthovi, který je
po mozkové příhodě,
pomáhá i nadační fond
Cesta proti bolesti

V pátek 23. března si v podvečer přijďte poslechnout kapelu
CopaCaBand do Sklepení Osudu
chomutovské restaurace U dvou
Rytířů. Koncert a setkání s jirkovským malířem Milanem Tóthem
už přímo ´osudovým´ nebude.
Ale může díky vám pomoci vybrat
dostatek peněz, které poslouží
k úspěšné rehabilitaci.
Už za pár dní sbírky se podařilo vybrat peníze na motomed.
Jde o motorem poháněný léčebný
pohybový přístroj, který pomůže
doma Milanovi dorozhýbat nohu
a ruku. Následně poputuje do
jirkovského Domova pro seniory
U Dubu, kde by ho využívali klienti
tohoto zařízení. Byli to právě oni,
kteří nás inspirovali pořádáním
charitativního koncertu ve prospěch stejně postiženého mladého hudebního umělce.
Milan Tóth na konci února už

Milan Tóth na motomedu v rehabilitačním ústavu v Kladrubech.
Podobný teď rodina pořídí díky
dárcům i domů. Až ho malíř nebude potřebovat, darují ho MěÚSS.
Foto archiv rodiny
doma oslavil své 39. narozeniny.
Den předtím se vrátil z Rehabilitačního ústavu Kladruby, kde celé
tři měsíce cvičil, aby se co nejdříve uzdravil po prodělané mozkové příhodě (22. 10. 2017). Situace
vypadala zpočátku nadějně, pak
se ale objevily komplikace, které
na dlouhou dobu omezí Milanovy
schopnosti. Důvodem je ochrnutí

MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Senioři se bavili s Úletem,
pohádkou a třemi čuníky

Jirkovští senioři si masopustní zábavu jaksepatří užili. Nejen při tanci, ale
také při připravených vystoupeních. 		
Foto archiv MěÚSS
Další z tradičních akcí MěÚSS
v Jirkově byla oslava masopustu. Letos jsme tuto zábavu uspořádali s hudební skupinou Úlet
a spoustou vtipných doprovodných
vystoupení. Zahájení se ujala paní
ředitelka MěÚSS Eva Šulcová a
místostarostka Dana Jurštaková.
Prvním vystoupením byla směs
lidových písniček se scénkami,
která celý sál roztleskala. Pak už
12

přišel na řadu spontánní tanec klientů a jejich doprovodu, které skupina Úlet vůbec nešetřila.
Následovalo divadelní zpracování pohádky ´Obušku z pytle ven´
i s jitrnicí, ´jakou svět neviděl´. Celý
večer završilo vystoupení ´Tří čuníků´. Plný, rozesmátý sál byl největší odměnou všem, kteří se na něm
podíleli.
Blanka Koblicová, MěÚSS Jirkov

pravé poloviny těla spojené s postižením centra rovnováhy, poruchou řeči a zraku.
Jedná se o středně těžké postižení, které většinu lidí imobilizuje.
Milan je ale velký bojovník, má
nás, kteří ho podpoříme a podporovat budeme. V Kladrubech udělal Milan spoustu pokroků, které
tam ani nikdo nečekal. Dle slov
Milanova fyzioterapeuta odvedl
půlroční práci již za dva měsíce
pobytu… Je to opravdu dříč. Zázraky se dějí!
Chuť do života, podpora nejbližších spolu s podporou veřejnosti
jsou velkým zdrojem motivace
a věříme spolu s Milanem, že
bude den ode dne lépe.
V případě, že se bude zdárně
vyvíjet Milanova rehabilitace, která povede k návratu jeho schopností, budeme hledat i další cesty,
jak mu pomoci. Už teď domlouvám na klinice v Brně možnost
transplantace kmenových buněk,
které mají schopnost pomoci tělu
vytvořit nové buňky a opravit tak
poškozené části těla. Tento zákrok stojí více jak 320 000 korun

a zatím ho zdravotní pojišťovna
nehradí. Nevzdáváme to a budeme hledat cesty, jak situaci zvládnout a Milanovi pomoci.
Pojďte mu teď prosím pomoci
´vybojovat´ to ztracené… Tím,
že přijdete na koncert, přispějete vstupným či jiným finančním
obnosem nebo můžete zaslat finanční dar na transparentní účet
Nadačního fondu Cesta proti bolesti s číslem: 2001199014 / 2010
a s poznámkou „Milan Tóth“.
Všem, kteří nám pomůžou a již
pomohli nebo pomáhají, opravdu
moc děkujeme. Kromě rodiny,
přátel, kamarádů, i veřejnosti,
moc děkujeme celé kapele CopaCaBand, že souhlasila s dobročinným koncertem a vzdala se svého
honoráře v Milanův prospěch. Děkujeme restauraci U dvou Rytířů,
jirkovskému Nadačnímu fondu
Cesta proti bolesti a vám všem,
kteří jste ochotni pomoci a podpoříte tak Milana nebo klienty Městského ústavu sociálních služeb
v Jirkově. Děkujeme!
Jana a Milan Tóthovi
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JAK TO BYLO V OSMAŠEDESÁTÉM

Události roku 1968 očima pamětníka - I.
Záznamy roku 1968 v jirkovské kronice popisují srpnovou okupaci a události, jež jim předcházely, z hlediska těch, které vstup vojsk
Varšavské smlouvy vynesl k moci. Jako vhodné vyvážení tohoto tendenčního pohledu se jeví autentický pohled pamětníka, jehož osudy
byly právě opačné. Na požádání byl ochoten se o své vzpomínky na rok 1968 a období následující podělit Stanislav Moutelík, učitel, jehož
´rukama´ prošlo několik generací dnes už dospělých Jirkováků.
Ervěnická „trojka“
„Po dokončení pedagogické
školy v Plzni jsem nastoupil na
základě umístěnky do Chomutova, na ZŠ v Kadaňské ulici,“ začíná se svým vzpomínáním od úplného začátku pan Moutelík. „Na
trojce, jirkovské škole v Nerudově
ulici, byl tehdy ředitelem Jaroslav
Cyrus. Ten mě znal z jedné hudební soutěže a nabídl mi místo
učitele matematiky a fyziky. Tak
jsem v roce 1964 nastoupil na
tehdy skoro novou školu v Nových Ervěnicích.“ Stanislav Moutelík zdůrazňuje, že škola byla
velmi dobře vedená. „Nejsou to
jen mé dojmy, potvrdil mi to po letech kolega Netesal, který později
jako pracovník Výzkumného ústavu pedagogického navštívil celou
řadu škol a vždy vyzdvihoval úroveň té naší. Byla tam i dobrá par-

ta, mimo jiné poměrně dost mužů,
což považuji ve školství za velmi
přínosné. Brzy jsem se spřátelil
s Vláďou Bečvářem, kolegou jen
o dva roky starším.“

prázdniny, takže jsem se s kolegy učiteli nespojil, jen s Vláďou
Bečvářem, a spolu s ním jsme
udělali něco, co potom odnesl
nejvíce i náš pan ředitel.“

21. srpen
Autentické vzpomínky na 21. srpen v jirkovských ulicích Stanislav
Moutelík nemá, byl v této prázdninové době u rodičů na Plzeňsku. „Ten den jsem prožil přímo
v centru Plzně. Jak známo, Plzeň
v roce 1945 osvobodili Američané, takže tam byla atmosféra velmi specifická. Jako jinde, všude
se objevovaly protisovětské nápisy, pamatuji si na jeden: Američané svobodu dali, Rusové ji vzali.“
Za mladým učitelem měla přijet
ten den manželka, ale vstup vojsk
tomu zabránil, následoval tedy
rychlý návrat do Jirkova. „Byly

Dolů s hvězdou
„Řada lidí byla 21. srpnem nemile zaskočena. Vždyť většina
národa vnímala Rusy od roku
1945 jako osvoboditele, a teď přišel takový šok - osvoboditelé se
stali pro náš národ okupanty. Reakce lidí byly jednoznačné - tento
akt jednoznačně odsuzovali,“ říká
Stanislav Moutelík.
V rozhlase se tehdy opakovaly
výzvy, aby občané odstraňovali
všudypřítomné rudé hvězdy coby
symbol okupantské moci. Na
střeše „trojky“ jedna taková byla,
tak se mladí kantoři Bečvář a Moutelík rozhodli ji sundat. „Chytli

jsme se té výzvy a vylezli na střechu. Hvězda to byla velká, docela
pěkná práce, bylo dost namáhavé
ji odmontovat. Nikam jsme ji nedali, jen jsme ji nechali položenou
na střeše, ale i to stačilo.“
Následovalo vyšetřování. „Pan
Cyrus jako ředitel s tím měl velké
problémy, ale zachoval se pěkně, postavil se za nás - uvedl, že
hvězda byla ve špatném stavu.“
Nakonec to všechno odnesl také,
ale ten čas měl teprve nastat.
Pokračování
přineseme
v květnovém čísle Jirkovských
novin.
Obracíme se na čtenáře s prosbou o zapůjčení jakýchkoliv fotografických, obrazových či jiných
materiálů vztahujících se k roku
1968. Stranu připravil L. Mizun

Z ARCHIVU PAVLA TŘÍŠKY

Kde byl evangelický hřbitov a kostel? - II. část

Německé obyvatelstvo, které v Jirkově před rokem 1945 převládalo, bylo nábožensky rozdělené. Vedle katolíků tu žili i protestanti, v němčině
nazývaní evangelíci. Měli tu nejen svůj svatostánek, ale i místo posledního odpočinku. Nic z toho nepřežilo bouřlivé změny, které přineslo
minulé století. Pavel Tříška se vydal po těchto jirkovských stopách, zavátých časem.
Podle pamětníků byl údajně posledním pohřbeným na evangelickém hřbitově farář Russer, který
zde byl pochován v roce 1943. Je
to téměř pravda; farář se jmenoval Edmund Russer (2. 6. 1906 25. 12. 1942), ale byl zde pohřben
29. prosince 1942.
Ještě v době, kdy sloužil kostel
Církvi československé husitské,
nosil farář na hřbitov věnce. Dlouho se nevědělo, jak budova, která
stála na hřbitově, vypadala. I když
je na starých mapách označena
jako kaple, nepodařilo se přesně
vypátrat, jestli šlo o hřbitovní kapli
či kostelík nebo pouze vstupní
domek se zvonem ve věži, který
sloužil i jako márnice.
Po stodesetilé existenci hřbitova se začalo nad jeho osudem
smrákat. V roce 1967 bylo odborem průmyslu a služeb ONV
v Chomutově a výnosem okresní-

Vchod na zaniklý evangelický hřbitov - vstupní domek s věží a hřbitovní
zdí na kresbě z počátku 20. století.
Repro foto archiv autora
ho hygienika rozhodnuto, že hřbitov bude zrušen a na jeho místě
bude zřízen sad. Práce započaly

v roce 1968, kdy Technické služby demontovaly všechny pomníky
a přitom poničily obvodovou zeď.

Všechny pomníky neodvezly.
Zemědělské učiliště tedy učinilo městu nabídku, že si provede
úpravu hřbitova samo, ale zatím
k tomu nedostalo od ONV souhlas. Dokonce je v kronice napsáno, že se jedná o Židovský hřbitov. Je to ale mylný zápis, neboť
židé v Jirkově svůj hřbitov neměli,
i když o něj žádali, a pohřbívali
své zesnulé v Údlicích.
V druhé polovině 70. let 20. století (asi v roce 1976 nebo 1977),
zařídil František Hutr, který se
domluvil na ONV a s Církví československou husitskou, aby byla
plocha hřbitova přeměněna. Zbořilo se torzo domku a obvodová
zeď (ze které se zachovala do
dnešní doby jen jedna strana do
výše asi půl metru), pozemek se
oplotil, vysázely se stromy a na
jeho místě se od té doby nachází
včelín.
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DESTINAČNÍ AGENTURA

Agentura hledá kvalitní výrobky
či služby, které si zaslouží certifikát

Posedmé se v březnu sejde komise, která rozhoduje o udělení
certifikátů „POOHŘÍ regionální
produkt ®“. Výrobci, poskytovatelé služeb či organizátoři z regionu
podél řeky Ohře mají čas už pouze do 19. března, aby k certifikaci
přihlásili své výrobky, služby nebo
zážitky.
Certifikace pod vedením Destinační agentury Dolní Poohří
probíhá už třetím rokem a katalog
originálních výrobků, služeb a zážitků z regionu Poohří obsahuje
téměř tři desítky položek. Certifikát jedinečnosti získaly slané
i sladké dobroty, nechybí ani nápoje včetně několika druhů piv
i vín, řada originálních suvenýrů
a dekorací a také několik zážitků,
které návštěvníci nemohou prožít
nikde jinde než v Poohří.
Kdo seznam rozšíří, rozhodne odborná komise 27. března
v Žatci. Hodnotí nejen regionální
charakter, ale také kvalitu, tradici,

jedinečnost a podíl ruční práce.
Žádost i kritéria získají zájemci na webu www.dolnipoohri.eu/
poohri-regionalni-produkt. Proces
certifikace je bezplatný. Certifikáty jsou platné dva roky a úspěšní
žadatelé mohou modrobílé logo,
symbolizující tok řeky, využívat na
svých výrobcích či provozovnách.
O jejich propagaci se pak stará
i destinační agentura.
„Na tuto turistickou sezónu připravujeme novou publikaci ´Vychutnejte si Dolní Poohří´, která
umožní návštěvníkům vyzkoušet
si certifikované zážitky a nahlédnout pod pokličku producentům
z Dolního Poohří,“ prozradila Libuše Novotná Pokorná, ředitelka

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Bioodpad od domků budou
nově vyvážet přes den
Krušnohorské služby začnou od
1. března přistavovat a také vyvážet kontejnery na bioodpad. Po dohodě s městem došlo oproti minulým letům k jedné změně - plastové
popelnice na bioodpad u rodinných
domů už nebudou vyvážet pozdě
večer.
Svozovým dnem pro zmíněné nádoby ale stále zůstává každý sudý čtvrtek. „Dřív je
Krušnohorské služby vyvážely
vždy večer mezi pátou a desátou hodinou, nyní to bude mezi

sedmou ráno a třetí odpoledne,“
upozorňuje Markéta Buchtová
z odboru majetku města a útvaru
investic.
Větší kontejnery na bioodpad (1 100 litrů), které jsou
na odpadových stanovištích,
bude zmíněná společnost vyvážet dvakrát týdně, vždy
v úterý a pátek v odpoledních
hodinách. Stejné svozové dny
zůstanou i pro největší kontejnery
(2,5 m3), které budou Krušnohorské služby svážet ráno.
(jd)

Harmonogram rozmístění velkoobjemových kontejnerů
23. - 25. 3.: P. Diviše, Kludského, SNP, Smetanovy sady, Jindřišská
27. - 29. 4.: Jezerská, Školní, B. Němcové, Staré Vinařice
25. - 27. 5.: Na Stráni, Tkalcovská, Bezručova, Krušnohorská u ZŠ
22. - 24. 6.: Březenec, Za Pilou, Nerudova, Křižíkova
27. - 29. 7.: Červený Hrádek, Budovatelů, K. Marxe, Kludského
24. - 26. 8.: Školní, Zahradní, Březový Vrch, Na Stráni
28. - 30. 9.: Mládežnická, Studentská , Ervěnická, Březenec
26. - 28. 10.: Hornická, Jindřišská, K. Popelky, P. Diviše
23. - 25. 11.: St. Vinařice, Smetanovy sady, Mičurinova, B. Němcové
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Destinační agentury Dolní Poohří. Magazín bude mít premiéru na zahájení turistické sezóny
1. dubna v Žatci.
Cílem certifikace je propagovat
a doporučovat turistům originální
výrobky z daného regionu, v tomto případě podél celého toku řeky
Ohře. Pro návštěvníky regionu
představuje logo snadnou orientaci, jak získat kvalitní a zaručeně
místní službu nebo produkt.
Všechny služby, zážitky a produkty si mohou zájemci prohlédnout na webu www.regionalni-znacky.cz/poohri. Jsou mezi nimi
například Priessnitzovy zábaly
Mamavis z Kadaně či chrámové
pivo ze Žatce.
(r)

FINANČNÍ ÚŘAD

Jirkov: S daněmi
pomohou odborníci
přímo na radnici

Jirkovanům opět pomůžou při
vyplňování daňového přiznání
pracovníci finančního úřadu. Stejně jako v minulých letech tak nebudou muset jezdit do Chomutova. Vyplněné formuláře daňového
přiznání bude možné odevzdávat
přímo na místě.
Tentokrát vedení města dohodlo
s finančním úřadem hned tři termíny a poskytne jim také nové
prostory. Odborníci budou připraveni pomoci a poradit dva pondělky, 19. a 26. března a pak ještě
ve středu 28. března, a to vždy
od 13.30 do 16.30 hodin.
Namísto stísněného prostoru
infocentra, kde informační kampaň probíhala v minulých letech,
budou odborníci tentokrát radit
v zasedací místnosti městského úřadu.
(r)
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INZERCE

► Koupím Škodu 105, 120 užovka (kulatá světla vpředu). Pouze
v pěkném pův. stavu. Případně Š100, 110, 1000. T: 776 333 909
► Koupím i bez TP Škoda 110r - Rapid, 100, 1000MB, Simson, Jawa,
ČZ, Babeta, Pařez, Stadion, Jaweta, Mustang, Pionýr, Octavia, Velorex,
Lada, Trabant, Fiat 500, vozík PAV za motocykl, malo - traktory, Tera vari, HAKI lešení a jiné. 736741967
► Horský hotel Pyšná. Nově otevřený od 23. 3. 2018. Vhodné pro
rodiny s dětmi, firmy, sportovní týden, romantický víkend ve dvou nebo
jen tak s přáteli. Skvělé jídlo, komfortní ubytování, výlety po Krušných
horách, kousek do aquaparku i na sjezdovku, cyklotrasy - Krušnohorská magistrála, firemní akce, školení, rodinné oslavy, firemní večírky,
koncerty, svatby, teambuilding a sport, řešení na klíč.
E-mail: kopr111ostrov@seznam.cz, tel: 739 706 882.

Ceník inzerce v Jirkovských novinách
Řádková inzerce:

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

Plošná inzerce:

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

Boleboř - V sobotu 17. února proběhla, tak jako každý rok
v této roční době, v bolebořském
kulturáčku karnevalová veselice
pro děti.
„Sešlo se nás hodně, ale hlavně přišli čarodějové, princezny,
trpaslíci, upírky, vojáci, faraoni,
kleopatry, víly, šmoulinky, mezi
nimi poletovaly včelky, vosy a jiné
a jiné masky. Nechyběl ani bobr,“
uvedla k oblíbené akci pro malé
Bolebořany jedna z jejích organizátorek Alena Hrudková. „Všechna ta stvoření dorazila mimo jiné
proto, aby si poměřila síly v sou-

těžích, které jsme pro ně přichystali.“
Děti si tak mohly vyzkoušet třeba podlézání pod tyčí, která se
pořád snižovala, sbírání barevných míčků, hry s míčem a padákem, tanec v maskách a prolézaní tunelu. Také se skládaly puzzle
a malí soutěžící si jednou disciplínou připomněli právě probíhající olympiádu, když měli za úkol
předvést slalom s hokejkou, jak to
umí naši hokejisté. „Zúčastnily se
i dětičky od jednoho roku - ty byly moc roztomilé,“ chválí nejmenší
účastníky Hrudková a připomíná,
V podlézání tyče pomáhaly těm nejmenším i maminky.
že do karnevalového dovádění se
zapojili i rodiče. „No, spíš jen maminky,“ upřesnila vzápětí.
Malí aktéři soutěží byli průběžně
odměňováni drobnými laskominami za odvahu, s níž se do jednotlivých disciplín pouštěli, a během
karnevalu se tak občerstvovali
dobrotami, které si vysoutěžili.

Část bolebořské karnevalové sestavy.

Foto 2 x Alena Hrudková

VRSKMAŇ

Z obecního plesu do Chorvatska.
Stačila štastná ruka při tombole
Vrskmaň - Obecní ples, který
ve Vrskmani proběhl 23. února,
nezůstal své oblibě z minulých
let nic dlužen. Protože sál obecní

Ke spokojenosti plesajících
přispěl svým vystoupením také
imitátor Michaela Jacksona. Foto
Michal Bukovický
16

hospody, ve které se konal, má
omezenou kapacitu, bylo opět vyprodáno.
„Sál byl plný, to znamená sto
třicet návštěvníků,“ pochvaloval
si starosta Vrskmaně Václav
Hora, který samozřejmě nemohl
chybět. „Lidé se odvázali, jak to
má na venkovské zábavě být.
Ti nejvytrvalejší se bavili až do tří
hodin.“
Plný dům, dobrá muzika (skupina Promile) i kulturní program
(mimo jiné vystoupili umělci z muzikálu Děti ráje) a bohatá tombola, to byly prvky úspěchu vrskmaňského plesu. „Tombolu jsme
měli opravdu pěknou, cen bylo
osmdesát, tou hlavní byl zájezd
do Chorvatska pro dvě osoby,“
zakončil Hora zhodnocení vydařeného obecního plesu.
(lm)

„Jednotlivé postavy nám zazpívaly i do mikrofonu, takže jsme si
užili i trochu zpěvu. Všechny děti
dostaly medaili za krásné masky a na závěr jsme se rozloučili
s tím, ze příště se zase všichni
sejdeme,“ uzavřela popis karnevalového veselí v podání dětí
A. Hrudková.
(ah/lm)
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STRUPČICE

Hasičská zábava: bohatá tombola, charita a plno legrace
Strupčice - Za jeden z vrcholů
strupčického společenského kalendáře lze nesporně považovat
tradiční hasičskou zábavu. Ta letošní se konala poslední lednovou
sobotu a měla hned několik rovin.
Kromě samotné náplně zábavy,
to znamená tanec a pobavení se
s přáteli, tu nechyběly originální
hasičské kratochvíle, ale našel se
prostor i pro dobročinnost.
▲ 22:21 - soutěž dvojic. Kdo dřív protlačí hadicí golfový míček.
▼ 23:46 - krátce před půlnocí - čas pro sestry (včetně pár bratrů ) v akci!

tovní haly, v níž se zábava konala, se vměstnalo 420 návštěvníků.
Jak König připomíná, potěšilo ho,
že vstupenky měli vyprodané za
24 hodin. „Ale snad ještě větší
radost nám udělal zájem našich
kolegů, na naši zábavu se dostavili zástupci jedenácti hasičských
jednotek z okolí, jak dobrovolných, tak profesionálních.“
To, že se všichni dobře bavili,
může Petr König potvrdit nejen
z vlastních dojmů, ale především
z ohlasů návštěvníků. „Ty byly
jednoznačně kladné,“ hodnotí názory návštěvníků hasičské zábavy spokojený pořadatel.
(lm)

Dražba dortů ve prospěch mateřinky.
Foto 4x Věra Stehlíková
„V průběhu večera se dražily tři
dorty, za něž jsme vybrali velmi
pěknou částku, deset tisíc korun,“
vysvětluje jeden z organizátorů,
strojník SDH Strupčice Petr König. „Tento výtěžek jsme věnovali
na vybavení nové třídy v mateřské škole. Z části tohoto výnosu

budou mít užitek i děti ve školce
v německém Rübenau.“ Strupčičtí hasiči totiž mají partnerství
s hasiči v saské obci Kühnhaide,

odkud děti dochází do mateřinky
právě v Rübenau.
Úvodní slova o vrcholu sezóny
nebyla nijak přehnaná, do spor-

Na plese oslavila narozeniny
místostarostka strupčického sboru Karina Jindrová. Jak je vidět
z gratulace, má své chlapy pěkně
srovnané.

Škola hostila zahraniční studenty, spokojené byly obě strany
Strupčice - Nezapomenutelný
byl druhý únorový týden ve strupčické škole. Žáci a učitelé prožili
týden s osmi zahraničními studenty, kteří v rámci projektu EDISON
navštěvují různé země a v nich
v týdenních cyklech různé školy.
V průběhu tohoto týdne prezentují
svoji zemi a svoji kulturu, spolupracují při výuce v hodinách, hrají
s dětmi různé hry, navazují kontakty, diskutují.
Týden byl zahájen uvítacím
ceremoniálem, který si připravily děti, aby svým hostům ukázaly, jak v jejich škole probíhá rok.
Poté se představili jednotliví studenti - Arum z Indonézie, Isaac
z Kostariky, Jenni z Itálie, Jenifer
z Číny, Carol z Taiwanu, Gerson
z Peru, Nino z Gruzie a Youssuf
z Maroka.
Hned první den některé třídy
zhlédly prezentace studentů o jejich zemích. Studenti uměli velmi dobře přizpůsobit svůj výklad

Úsměvy, stisky rukou - strupčičtí školáci vítají své hosty. Zleva Jenni,
Arum, Carol a Gerson.
Foto Jana Bubeníková
věku a stupni znalosti angličtiny
dětí. Rychle začalo navazování kontaktů i během přestávek,
společných obědů i odpoledních
akcí. V pondělí odpoledne využili

studenti nabídky dětí k prohlídce
Strupčic a okolí, v úterý navštívili
Most a jeho zajímavosti - Hněvín
a přestěhovaný kostel Nanebevzetí Panny Marie.

Velký zájem vyvolala akce Global Village pro občany Strupčic,
na které studenti prezentovali
kulturu svých rodných zemí. Návštěvníci měli možnost ochutnat
jídlo, které připravily čínská, taiwanská, gruzínská, italská a indonéská studentka, nechat si napsat své jméno v arabštině, zkusit
si peruánskou čepici z lamí vlny
nebo ochutnat kostarickou kávu.
Odpoledne skončilo společným
tancem a všeobecným skotačením a veselím.
Hosté se zapojili i do tradičního
pátečního masopustního průvodu
a pak už bylo na řadě loučení,
děkování a předávání dárečků na
rozloučenou.
Pro žáky byl projekt přínosem
v mnoha směrech, hlavně v motivaci pro studium angličtiny - ověřili si vlastní komunikační schopnosti. Ale také poznali odlišnosti
kultur, odstranili předsudky a navázali přátelství.
(jm)
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Nejmenší fotbalisté si přivezli
ze zimních turnajů vítězství

Vítěz Umbro Cupu - tým ročník 2009. Trenér Michal Rusník, nahoře
zleva Filip Hrubý, Vít Sláma, Jaroslav Faigl, Jakub Babka a Jiří Vostrý,
dole zleva Mikuláš Čmejrek, Michal Rusník, Štěpána Čížová, ležící Milan
Karpíšek.
Foto archiv SK Ervěnice - Jirkov
Během zimní přestávky fotbalisté všech generací nejen odpočívají ale také se připravují na jaro.
Ti nejmenší vyrazili na turnaje
a opět se mají čím pochlubit.
Kluci ročník 2009 se zúčastnili
pražského turnaje Umbro Cup.
V základní skupině dvakrát vyhráli, když porazili Slávii Radonice
2:1 a Sokol Zvole 3:1, v semifinále zopakovali vítězství nad Radonicemi (1:0) a ve finále zdolali
Pragu Praha, znovu nejtěsnějším
rozdílem 1:0. Znamenalo to celkové vítězství v turnaji. Góly: Rus-

ník 6, Čmejrek 2, Faigl a Babka 1.
Kluci z ročníku 2010 absolvovali halový turnaj v Rakovníku
a rovněž jim se dařilo. V základní
skupině všechny tři zápasy vyhráli, navíc s impozantním skóre
22:1. V semifinále přehráli SEKO
Louny (3:0) a ve finále sebrali
celkové vítězství domácímu SKP
Rakovník (3:2).
Všem malým bojovníkům patří
poděkování za vzornou reprezentaci a především za jejich výkony.
Trenéři děkují i rodičům svých
svěřenců za podporu.
(lv/lm)

VOLEJBAL

Dvakrát barevný minivolejbal

Volejbalový klub Jirkov - Ervěnice uspořádal v zimních měsících ve spolupráci s Okresním
volejbalovým svazem v Chomutově a SVČ Domeček Chomutov
dvě okresní kola v minivolejbale.
Proběhla ve sportovní hale školy
v Krušnohorské. Prvního turnaje
se zúčastnilo 34 dvoučlenných
týmů z 2. a 3. tříd základních škol,
druhého 28 dvojic z 1. a 2. tříd.
Oba turnaje se odehrály nejprve ve skupinách, z nichž šest
nejlepších týmů postoupilo do závěrečných bojů o celkové pořadí.
Prvních šest družstev z oranžového minivolejbalu (2. a 3. třídy) postupuje do krajského kola, které
se uskuteční 7. a 8. dubna v Litvínově.

První turnaj ovládli malí sportovci ze ZŠ Budovatelů, ve druhém
(žlutý minivolejbal) měla nejvíce
týmů v nejlepší šestici Krušnohorská, ale celkové vítězství putovalo na ZŠ v Nerudově ulici.
(zh)

Zelení vítězové žlutého minivolejbalu: Josef Gabčo a Barbora
Babková.
Foto archiv VK

Nejlepší: oranžový minivolejbal
1. Matouš Drozda + Vojtěch Grünbaum (ZŠ Budovatelů)
2. Radka Pavlátková + Ivana Lavičková (ZŠ Budovatelů)
3. Lukáš Jelínek + Anh Nguyen Duc (ZŠ Budovatelů)
4. Magda Klasová + Gabriela Ganyeczová (MGZŠ Krušnohorská)
5. Miloš Gábor + Martin Vaněk (ZŠ Nerudova)
6. Tomáš Blaško + Matěj Kubeš (ZŠ Budovatelů)
Nejlepší: žlutý minivolejbal
1. Josef Gabčo + Barbora Babková (ZŠ Nerudova)
2. Michal Černý + Dominik Holan (ZŠ Krušnohorská)
3. Cristian Kubeš + Dominik Vajc (ZŠ Krušnohorská)
4. Adam Mňahončák + Miroslav Koutský (ZŠ Krušnohorská)
5. Lukáš Budský + Adam Tali (ZŠ Krušnohorská)
6. Pavel Heier + Zdeněk Daněk (ZŠ Studentská)

ATLETIKA/BĚH NA LYŽÍCH

Atletický projekt Fandíme kontinentům: Výstup na Mount Everest

Jirkovští atleti se zapojili do
projektu Fandíme kontinentům,
jehož vyvrcholením bude podzimní účast mladých sportovců na
vrcholném podniku tohoto sportu, Kontinentálním poháru v Ostravě. Další součástí této zajímavé
aktivity byla ´návštěva´ nejvyššího
pohoří světa - Himálaje.
„Vyšlápli jsme si nejvyšší osmitisícovku na Zemi, Mount Everest,“
uvádí podrobnosti vedoucí oddílu
Martin Hájevský. „Symbol velikosti Země, síly přírodních živlů
i odhodlání člověka dosáhnout vysněných cílů.“
K symbolickému zdolání této
mety si mladí sportovci vzali na
pomoc Reinholda Messnera, le18

gendu mezi horolezci. Děti se
seznámily nejen s historií horole-

zectví na Everestu, ale i s úžasnými výkony tohoto italského

Jirkovští mladí atleti postupují v řadě za sebou při symbolickém výstupu
na nejvyšší horu světa.
Foto Martin Hájevský

dobrodruha a nakonec se s jeho
fotoportrétem v životní velikosti
také vyfotily.
„V rámci víkendového soustředění na Svahové, zaměřeného
na běžecké lyžování, jsme společně absolvovali symbolické čtyři
výstupy po strmém zasněženém
svahu s převýšením sto pět metrů,“ řekl dále M. Hájevský. „Aby
byl zážitek pro děti větší, výstupy
prováděly v nočních hodinách
s čelovkami.“
A jak se na Svahové zdolává
Mount Everest? Násobek ušlých
výškových metrů, počtu výstupů
a počtu zúčastněných dětí dal
nadmořskou výšku tohoto krále
velehor, 8 848 metrů.
(mh/lm)
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Sport
TENIS

Přeborník oblasti
v deblu je z Jirkova

V Duchcově proběhl koncem
ledna tenisový přebor starších
žáků - oblast Ústecký a Liberecký
kraj.
Matěji Laiblovi z TK Jirkov se
v něm dařilo. Ve čtvrtfinále porazil
duchcovského Macháčka 7:6, 6:2,
v semifinále pak vyřadil nejvýše
nasazeného hráče Matěje Rudolfa 6:1, 3:6, 6:0. Ve finále nestačil na nasazenou dvojku Macha
z Frýdlantu, podlehl mu 6:4, 6:4.
Ve čtyřhře nastoupil jirkovský tenista v páru s M. Rudolfem. Tato
dvojice neztratila v turnaji ani set,
ve finále porazila Macha a Doudu
(Jablonec) hladce 6:1, 6:2. (lz/lm)

Přeborníci oblasti Matějové Rudolf (vlevo) a Laibl. Foto archiv TK
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MALÁ KOPANÁ

Třetí ročník Školní fotbalové ligy mládeže je minulostí,
jedno vítězství zůstalo doma, druhé „vyfoukla“ Písečná
V lednu a v únoru proběhly turnaje jirkovské Školní fotbalové
ligy mládeže. Soutěž pro žáky
a žákyně prvního stupně pořádá
fotbalový klub SK Ervěnice - Jirkov ve spolupráci s jirkovskými
školami. Kromě nich se do ní zapojila i ZŠ Strupčice a ZŠ Písečná
Chomutov. Bohužel se nepodařilo
dát dohromady ani jedno mužstvo
ze ZŠ Nerudova.
Celkem bylo odehráno v obou
kategoriích (1. - 3. a 4. - 5. třídy) šest turnajů. V lednu soutěže
probíhaly ve strupčické sportovní
hale, v únoru boje vyvrcholily závěrečnými turnaji v hale ZŠ Krušnohorská.
V první kategorii obhajovalo prvenství družstvo ze ZŠ Studentská, muselo se ale sklonit před
umem hráčů Krušnohorské. Ti
soutěží prošli bez zaváhání a vyhráli i závěrečný finálový turnaj,
do něhož se probojovaly všechny jirkovské školy. Druhou příčku
vybojovala ZŠ Studentská, která
v duelu o stříbro porazila ZŠ Budovatelů 2:0.
V kategorii 4. až 5. tříd potvrdilo
svou dominanci z minulého roční-

Největší škola Taekwon-do hledá nové
zájemce o korejské bojové umění

● Škola Ge-Baek Hosin Sool začíná novou sezónu! Přijďte si zacvičit
tradiční korejské bojové umění taekwon-do!
● Při tréninku je kladen důraz na originální hodnoty bojových umění:
zdvořilost, čestnost, vytrvalost a sebeovládání.
● Škola je vedena pod dozorem velmistra Hwang Ho Yonga.
● Výuka dalších korejských bojových umění (taekkyon a hoppae sool)
● Tréninky: každé úterý od 17 hodin v DDM Paraplíčko (Školní 1725).
● Bližší informace: webové stránky na www.tkd.cz.

Vítězům první kategorie, týmu Krušnohorské, předávali medaile a trofej
Karel Bernt, vedoucí odboru sociálních věcí a školství MěÚ Jirkov a místopředseda SK Ervěnice - Jirkov Josef Kalužný (v pozadí). Foto J. Hašek
ku družstvo z Písečné, které prošlo turnajem bez porážky. Horké
chvilky jim připravil pouze domácí
tým v závěrečném utkání finálové skupiny, avšak utkání skončilo těsným vítězstvím obhájců
loňského vítězství v poměru 2:1.
Třetí skončily Strupčice, čtvrtá

ZŠ Studentská a pátá ZŠ Budovatelů.
Soutěž, která si dala za cíl propagovat fotbal mezi menšími dětmi,
rozhodně svůj účel opět splnila.
Malí sportovci bojovali se zaujetím a ukázali, že nepostrádají fotbalové srdce.
(jh/lm)

Domácí mistrovská utkání
Klubu stolního tenisu Jirkov

místo: kryt CO u základní školy v Krušnohorské ulici
datum
14. 3.
24. 3.
24. 3.
25. 3.
7. 4.
8. 4.

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

název družstva hostí
ST Kopisty A
LOKO Trutnov A
KST Most A
KST Jirkov C
TJ Sever Žatec B
TJ Sokol Lenešice A

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

Domácí mistrovská utkání
Volejbalového klubu Jirkov - Ervěnice
místo: tělocvična základní školy v Krušnohorské ulici
datum
10. 3.
17. 3.
17. 3.
18. 3.
24. 3.
24. 3.
25. 3.
25. 3.

kategorie
2. liga muži A
KP mladší žáci 3
2.liga muži A
KP ml. žákyně 3
KP mladší žáci 4
KP juniorky
KP starší žáci
KP kadetky

název družstva hostí
TJ Praga Praha
mistrovský turnaj
VK Slovan Chabařovice
mistrovský turnaj
mistrovský turnaj
VTK Čížkovice
mistrovský turnaj
VK Šanov Teplice

čas
10:00 + 14:00
9:00
10:00 + 14:00
9:00
9:00
10:00 + 14:00
9:00
10:00 + 14:00
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Kulturní servis

Kino
telefon: 474 680 337

pátek 9. 3.
17:30 Tvář vody fantasy
20:00 Tátova volha komedie, drama
sobota 10. 3.
15:00 Sněhová královna: Tajemství ohně
a ledu animovaný
17:30 Tátova volha komedie, drama
20:00 Black Panther scifi, akční
neděle 11. 3.
15:00 Sněhová královna: Tajemství ohně
a ledu animovaný
17:30 Tátova volha komedie, drama
středa 14. 3.
17:00 Včelka Mája: Medové hry animovaný
20:00 Věčně tvá nevěrná komedie
čtvrtek 15. 3.
17:00 Expediční kamera přehlídka outdoorových filmů
pátek 16. 3.
9:00 Přání k mání rodinný
17:00 Tomb Raider akční
20:00 Tátova volha komedie, 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.

Lezecká aréna

telefon: 474 345 540

pátek 23. 3. 20 hodin
Album
koncert bluegrassové kapely
pátek 30. 3. 17 hodin
6. kolo LAJ Boludering Sessio
Otevřený závod v boulderingu

Jirkovské
divadlo
Miniškolka
pondělí - pátek 8:00 - 17:30 hodin

Možnost
telefon:
474docházení
654 265 dětí denně nebo
dle potřeby jen určité dny v týdnu.

úterý 13. 3. 19 hodin
Blázinec
Divadelní představení. Všech patnácti rolí se ujal
pondělí
- pátekTáborský
8:00 - 17:30
hodin
Miroslav
a zpracoval
je svým osobitým
Miniškolka
způsobem. Napínavá komedie, ve které se
Možnost
dětí denně
nebo
bláznidocházení
zmocní vlády
nad ústavem.
dle potřeby jen určité dny v týdnu.
Vstupné 200 Kč.
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sobota 17. 3.
15:00 Včelka Mája: Medové hry animovaný
17:00 Black Panther scifi, akční
20:00 Tomb Raider akční

pátek 30. 3.
9:00 Špindl komedie
17:30 Tátova volha komedie, drama
20:00 Pacific Rim: Povstání scifi

neděle 18. 3.
15:00 Včelka Mája: Medové hry animovaný
17:30 Přání smrti drama, akční

sobota 31. 3.
15:00 Sherlock Koumes animovaný
17:00 Tomb Raider akční
20:00 Ready Player One: Hra začíná scifi,
akční

středa 21. 3.
17:00 Sněhová královna: Tajemství ohně
a ledu animovaný
20:00 Přání smrti drama, akční

neděle 1. 4.
15:00 Sherlock Koumes animovaný
17:30 Máří Magdaléna drama

čtvrtek 22. 3.
17:30 Věčně tvá nevěrná komedie
20:00 Rudá volavka thriller
pátek 23. 3.
17:00 Tvář vody fantasy
20:00 Tomb Raider akční
sobota 24. 3.
15:00 Králíček Petr animovaný
17:30 Pacific Rim: Povstání scifi
20:00 Tátova volha komedie, drama
neděle 25. 3.
15:00 Králíček Petr animovaný
17:30 Tlumočník komedie
středa 28. 3.
17:00 Králíček Petr animovaný
20:00 Máří Magdaléna drama
čtvrtek 29. 3.
17:00 Pračlověk animovaný, komedie
20:00 Věčně tvá nevěrná komedie

středa 4. 4.
17:00 Sherlock Koumes animovaný
20:00 Planeta Česko dokument
čtvrtek 5. 4.
17:30 Operace Entebbe drama
20:00 Máří Magdaléna drama
pátek 6. 4.
9:00 Bajkeři komedie
17:30 Tátova volha komedie, drama
20:00 Ready Player One: Hra začíná scifi,
akční
sobota 7. 4.
15:00 Včelka Mája: Medové hry animovaný
17:30 Pacific Rim: Povstání scifi
20:00 Věčně tvá nevěrná komedie
neděle 8. 4.
15:00 Sherlock Koumes animovaný
17:30 Operace Entebbe drama

Galerie Jirkov
Městská knihovna
telefon: 474 654 007

úterý 13. - sobota 17. 3.
Roční registrace nových čtenářů
zdarma - platí pro děti i pro dospělé.
sobota 17. 3. od 15 hodin
Velikonoční výtvarná dílna - drátkování. Je nutno se hlásit předem.
Vstupné 50 Kč.
pátek 25. 3. od 18 hodin
setkání se spisovatelkou Klárou
Smolíkovou - pro děti. Je nutno se
hlásit předem. Vstup zdarma.

telefon: 724 685 288

sobota 10. 3. 16 hodin
Vernisáž výstavy Bohyně světla aneb
Tvořivá síla ženy
výstava obrazů - autorky Helena Kukrálová, Lenka Němečková, Lenka Šroufková
Alena Gambošová, Radka Hostková.
Výstava potrvá do 20. 4.
neděle 18. 3. 9 hodin
Kurz patchworku
šití technikou patchworku pro začátečníky
a pokročilé
sobota 31. 3.
Bíla sobota
Velikonoce za dveřmi, pomlázky, kraslice,
Moreny, velikonoční dobroty.

Základní umělecká škola

telefon: 474 654 077

úterý 13. 3. 18:30
Klub přátel hudby - Matouš Pěruška - housle, Kristýna Vocetková - violoncello
Sál ZUŠ.
čtvrtek 15. 2. 18 hodin
Koncert učitelů.
Čechy krásné, Čechy mé. Sál ZUŠ.

