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Blíží se r ek ons t r uk c e
D v o řá ko v y ulic e
Jedna z největších investičních akcí
posledních let bude trvat dva roky
a stát přes čtyřicet milionů korun

Mě s to v y č l e n í u l i c e , kde se
n e b u d e v y p l á c e t č á s t dávek
Jirkov jako první sáhl
po nové zákonné
možnosti, jak omezit
obchod s chudobou a
zlepšit život v sociálně
vyloučených lokalitách

s rp en 2 017

"Chceme na
z á m k u ra ri tu "
Rozhovor s Pavlem Moravcem,
který se s numismatickým
kabinetem chystá na ´lov´
vzácné historické bankovky
z Červeného Hrádku
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Nejbližší veřejné zasedání
zastupitelstva se koná
13. září. Začíná ve 14 hodin
v zasedací místnosti radnice.

Drazí Jirkované, milí čtenáři!
Němečtí obchodníci ke konci
19. století používali pro období
stagnace výraz Sauergurkenzeit.
Volně přeloženo ´doba kyselých
okurek´. Většinou totiž šlo o pozdní léto, kdy se okurky nakládaly.
Odtud se výraz dostal do obecného povědomí a také do novinařiny. A vy už asi víte, kam mířím období bez významných událostí
se nazývá ´okurková sezona´. Je
to opět hlavně léto, čas dovolených a prázdnin.
V radničních novinách je ´okurka´ poněkud specifická. Zpravodajské stránky se plní lehce. Většina investičních akcí je v plném
proudu, buduje se, rekonstruuje,
opravuje, plánuje, schvaluje...

PSALI JSME...

Jenže co se dvěma stránkami
kultury v době divadelních prázdnin? Jak naplnit dvě pravidelné
strany příspěvků ze škol, když
jsou zavřené? A co činnost místních spolků, jejichž členové se
střídají na dovolených? To už je
o poznání složitější.
A tak jsme pro letní čísla roz-

vržení stránek trochu pozměnili.
Jednu stranu jsme věnovali článkům, v nichž o Jirkově píší kolegové z jiných médií (strana 8).
Další pak Vašim reakcím, dopisům či komentářům (strana 12).
Rád bych zmínil také dvě změny trvalé. U kulturního servisu na
zadní straně jsme zvětšili písmo
a už nebudeme používat tmavě
červenou barvu. Všechno pro lepší čitelnost. Malé písmo bylo hůř
čitelné, červená se na modrém
podkladu příliš leskla.
A modrá obálka je trochu sytější, byť to poznáte asi jen když položíte dvě čísla vedle sebe. Není
to z rozmaru, je to díky moderní
kalibrací tiskárny.
Příjemně barevné čtení přeje
Josef Dušek, Jirkovké noviny

NESTĚŽUJTE SI OKOLO, NAPIŠTE TO PŘÍMO NÁM!

... před dvaceti lety

Listina pro vložení
do věžičky radnice

... před deseti lety
Rychlí řidiči v Jirkově
budou platit pokuty

Při opravě střechy městské radnice byla sejmuta věžička s cibulí,
jejíž vnitřek byl však po otevření
prázdný. Městská rada rozhodla,
že při nové instalaci této radniční
ozdoby bude do cibule vložen pamětní list a některé hmotné připomínky na dnešní dobu...
(Citace z textu listiny): Pro většinu obyvatel města je Jirkov jen
velkou ubytovnou k přespání...
Vzrůstající počet supermarketů
ve městě a jeho nejbližším okolí (mají roztodivná jména, např.
Norma, Plus, Edeka, Delvita) začíná likvidovat drobné obchodníky...
V současné době je i v našem
městě možno najít mnoho vietnamských i čínských obchodníčků...
Jirkovské noviny, červenec 1997

Jirkovští strážníci si na podzim
půjčí od specializované firmy mobilní radar, aby mohli došlápnout
na neukázněné řidiče. Ten, kdo
překročí povolenou rychlost, dostane hned na místě pokutu.
Vytipovaných je několik ulic,
první zátah proběhne na některé
frekventované jako je například
Chomutovská, Dvořákova nebo
Alešova.
Měřit rychlost a pokutovat se
bude prozatím tři měsíce. „Po
uplynutí této doby se rozhodne,
jestli smlouvu prodloužíme nebo
ukončíme,“ dodala Marta Bendová, ředitelka městské policie.
Radar automaticky vyfotí auto,
které rychlost překročí. Kvalitní
fotografie pak slouží jako důkazní
materiál.
Jirkovské noviny, srpen 2007
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Už přes měsíc funguje na webových stránkách města formulář,
díky kterému se mohou Jirkované na město obracet se svými připomínkami, podněty či návrhy. Vybíráme pár z nich...
Tazatel: Dobrý den, bylo by možné opravit schody, které vedou
z ulice Na Skalce směrem k dětskému hřišti? Jsou v havarijním stavu a hrozí možný úraz. Děkuji.
Lubomír Polák, OMMaÚI: Schody k dětskému hřišti v ul. Na Skalce se na první pohled jeví, že jsou v poměrně dobrém stavu, ale po
podrobnější prohlídce je jasné, že jejich stav je havarijní. U správce
komunikací Krušnohorských služeb a.s. zadám jejich nutnou opravu
a pokusím se dát do plánu na příští rok jejich kompletní rekonstrukci. Děkujeme za upozornění.
Tazatelka: Dobrý den, ráda bych se prostřednictvím této zprávy
zeptala na dům nacházející se v Ervěnicích, konkrétně na adrese
Osvobození 1062. Na sociálních sítí se šíří řada nepodložených
spekulací o tomto objektu. Typu, že dům bude zbořen a bude na
jeho místě vystaveno parkoviště, popřípadě ubytovna aj....
Marcela Vohnoutová, Městská majetková Jirkov, s. r. o.: Dům
čp. 1062 v ulici Osvobození je připraven k celkové rekonstrukci,
bude se i nadále jednat o bytový dům. O přidělení bytů v tomto
domě bude rozhodovat majitel domu, tedy město Jirkov. Nebude
zde parkoviště ani ubytovna. Projekt by měl být realizován v příštím
roce.
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ZÁPISY DO MATEŘINEK

Ve školkách ubývá dětí. "Tenhle trend
nemůžeme ignorovat," říká starosta
V deseti jirkovských
mateřských školách je
už přes sto neobsazených míst
Jen 143 dětí přišlo letos v Jirkově k zápisu do mateřských
školek. Ještě před pěti lety jich
přitom bylo přes dvě stě padesát.
Klesající počet dětí v mateřinkách
pozorně sleduje i vedení radnice.
Není to totiž ojedinělý rok, počet
dětí u zápisů klesá v posledních
letech soustavně (viz graf vpravo
dole). A to přesto, že se přijímá
více dvouletých dětí. „Nechceme
kvůli tomu dělat ukvapené závěry,
ale také tenhle trend nemůžeme
ignorovat,“ říká starosta Jirkova
Radek Štejnar. „Mimo jiné i proto,
že pokud to bude pokračovat, za
pár let se to projeví i ve školách
základních.“
Čísla ještě nemusí být definitivní. „Přes prázdniny a v průběhu
září ještě chodí rodiče s dětmi
a místa se obsazují,“ potvrzuje
Eva Reicheltová z odboru sociálních věcí a školství. „V polovině
září budeme čísla aktualizovat.“
Přesto je ale trend jasně patrný.
Už předloni klesl počet dětí nastupujících do jirkovských školek pod

K zápisům do mateřských škol chodí stále méně dětí.
hranici dvou stovek. Letos jich nebylo ani sto padesát, přitom volných míst bylo ve školkách připraveno na dvě stě šedesát. Celkem
je teď v jirkovských mateřinkách
volných 118 míst, kapacita je 764
dětí.
Nejvíce neobsazených míst mají
v sídlištních školkách s velkou kapacitou. Například MŠ Mašinka
v ulici Na Borku (kapacita 145
míst / 30 volných) či MŠ Pohádka ve Školní ulici (100/20). Hodně
volných míst je však také třeba
v MŠ Klubíčko v Nových Ervěnicích (100/31). 		
(r)

DOTACE MLÁDEŽI

Město finančně podpořilo mladé
sportovce, hudebnice i recitátorku
Dvanáct talentovaných kluků
a holek z Jirkova podpořila radnice. Ze speciálního programu pro
mládež jim přidělila příspěvky od
dvou a půl do pěti tisíc.
Mezi podpořenými je devět dívek a tři chlapci. Většinou jde
o mladé sportovce (gymnastika,
lyžování, horolezectví), dotaci
však získali i dva šikovní hudebníci či talentovaná recitátorka.
Například devítiletý Adam Novotný vyniká ve fotbale a atletice,
v září bude Jirkov repezentovat
v desetiboji na mistrovství republiky v Brně. Za pět tisíc, které
Adamovi město přispěje, mu rodi-

Ilustrační foto ČTK/Kateřina Šulová

Nadaná houslistka Anna Benešová při letošním Rodinném muzicírování v ZUŠ. Foto M. Sailerová

če koupí tretry a uhradí také část
soustředění.
Čtrnáctiletá Anna Benešová je
zase talentovaná houslistka. Vyhrála školní, okresní i krajské kolo
ve hře na housle a za příspěvek
od města si pořídí potřebné vybavení - struny, kalafunu či smyčec.
Také se chce zúčastnit hudebního
tábora.
Příspěvky schvalovali radní
a rozdělili celých 38 tisíc korun,
které byly pro letošek vyčleněny.
Jde o pravidelný program, kterým chce město zlepšit podmínky
pro talentované děti a mládež do
osmnácti let.
(jd)

DPCHJ

Podnik testoval
nové trolejbusy

Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova koncem června testoval v ulicích dva nové trolejbusy.
Chtěl zjistit, zda splňují technické
parametry požadované v zadávacím řízení.
Podnik totiž za bezmála dvě stě
milionů korun koupí patnáct nových trolejbusů, deset kloubových
a pět kratších. Obnoví tím téměř
celý vozový park trolejbusů. Nové
vozy by se měly do provozu zapojit na jaře 2018.
(r)
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Nízká cena, tlustá smlouva: Blíží se
velká rekonstrukce Dvořákovy ulice
S pracemi se začne do měsíce, ulice bude během stavby průjezdná vždy alespoň v jednom pruhu

Jirkov čeká největší investiční
akce posledních let. Rekonstrukce nejširší, nejfrekventovanější
a nejdivnější ulice ve městě.
Proč nejdivnější? Místním už to
nepřijde, ale přespolní řidiče udivují hlavně betonové panely uprostřed silnice. Jde o pozůstatky
z osmdesátých let, měla tudy
vést trať pro tramvaje. Z projektu po roce 1989 sešlo, panely ve
Dvořákově ulici však zůstaly. Teď
v rámci rekonstrukce zmizí.
Stavební firma teď ladí plán, jak
bude na silnici zajišťovat provoz
během stavby. Město má totiž
podmínku, že musí být průjezdná vždy alespoň v jednom pruhu.
Trolejbusová doprava bude zachovaná také.
Jakmile bude plán hotový, stavebníci se pustí do práce. Odhad
je konec srpna či začátek září.
S rekonstrukcí se začne u polikliniky a bude se postupovat směrem ke křižovatce nad Tescem.
Na jejím místě vznikne kruhový
objezd. To jsou dvě etapy, které
jsou plánované na letošní a částečně i příští rok.
V dalších letech se bude pokračovat směrem ke křižovatce
s ulicemi Palackého a Ervěnic-

Martina Cermanová z odboru majetku města a stavbyvedoucí Michal
Schilinger v diskuzi nad plánem stavby.
Foto Josef Dušek
kou, kde bude další okružní křižovatka. Finální etapou pak bude
rekonstrukce silnice směrem
k ZUŠ. Termín dokončení celé
stavby je červen 2019.
Původní odhad nákladů zněl
na sedmdesát milionů korun, ve
výběrovém řízení se však podařilo cenu srazit na necelých

NOVÝ PÍSEK

Na dětských hřištích je nový
písek. S certifikátem
Pískoviště na třech dětských
hřištích v Jirkově mají nový písek.
Město ho nechalo vyměnit v červenci.
Jde o hřiště v ulicích Kludského (na snímku), Obránců míru
(Na Skalce) a v Olejomlýnském
parku. Původně bylo v plánu jen
doplnit písek na hřišti v Kludského
ulici, a to už v květnu. Na červen
ale hygienici nahlásili městu kontrolu všech pískovišť, tak se s výměnou počkalo. „Kontroloři žádné
nedostatky neodhalili, vše bylo
v pořádku. Doporučili nám ale,
pokud budeme objednávat písek
do jednoho pískoviště, abychom
4

ho rovnou vyměnili ve všech,“ dodala k tomu Vladimíra Brzáková
z odboru majetku města a útvaru
investic.
Zajímavostí je, že písek na dětských hřištích musí mít certifikát
o nezávadnosti, což některé Jirkovany udivilo i pobavilo. „Asi bude
dětem více chutnat,“ usmála se
nad touto zmínkou jedna z Jirkovanek na facebooku.
(jd)

42 milionů. Navíc se ušetří díky
takzvaným recyklátům. Město
nechává beton a asfalt vybouraný
na stavbách odborně drtit, aby se
pak mohl použít do nových konstrukčních vrstev pod komunikacemi. „Šetříme tím nejen poplatky za skládku, ale i za materiál,
který bychom museli nakupovat

v rámci stavby,“ pochvaluje si
Martina Cermanová z odboru majetku města a útvaru investic.
I tak jde o jednu z největších
rekonstrukcí za poslední léta, do
které se město pouští. Dokazuje to i smlouva o dílo, která svou
tloušťkou připomíná spíš román
od Julese Vernea.
Kromě samotné rekonstrukce
silnice a chodníků je zásadním
bodem zúžení nezvykle široké vozovky, a to na standardních sedm
metrů. Mělo by to vést ke zklidnění dopravy a většímu bezpečí
i pro chodce. Je prokázané, že
širší silnice svádějí řidiče k rychlejší jízdě.
Po jedné straně ulice díky tomu
přibude asfaltová cyklostezka
oddělená od vozovky zeleným
pásem, v plánu je rovněž nové
veřejné osvětlení, vybudují se
bezpečnější přechody a nové autobusové zastávky. Hlavně u křižovatek se budou muset stavebníci vypořádat také s přeložkami
sítí.
Zvlášť se pak řeší oprava mostu
přes Bílinu včetně plánovaného
podjezdu pro cyklisty. Provedená
bude souběžně s pracemi na rekonstrukci Dvořákovy ulice.
(jd)

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Město pro letošek přidalo
MěÚSS čtyři a půl milionu
Radnice v Jirkově pomohla vyřešit tíživou finanční situaci Městského ústavu sociálních služeb.
Zastupitelé mu na posledním zasedání schválili příspěvek 4,5 milionu.
Organizace se dostala do problémů hlavně proto, že stát nepokrývá stoprocentně navýšení
mezd, které schvaluje zdravotním
sestrám a pracovníkům v sociálních službách. A tak muselo zasáhnout město.
Nad rozpočtem ústavu se ale
v dalších letech bude asi diskutovat mnohem více. Podle finančního výboru by měl dostávat pravi-

delně vyšší příspěvek, na druhé
straně stojí otázka, jaké sociální
služby by mělo město platit.
„Ve dvacetitisícovém Jirkově
máme organizaci, která dokáže
zajistit služby pro okresní město,“ upozornil přímo na zasedání
starosta Radek Štejnar. Poukázal
také na to, že MěúSS nemá mezi
klienty jen Jirkovany.
O situaci chce coby krajský radní diskutovat také na úrovni kraje.
„Třeba Teplice mají čtyřnásobný
rozpočet a nemají žádné městské
zařízení, které by poskytovalo podobné služby. Mají pouze krajská
zařízení,“ naznačil.
(jd)
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NOVÉ OPATŘENÍ

Město chce vyčlenit ulice, kde
se nebude vyplácet část dávek
Nové opatření by mělo pomoci zlepšit sociální situaci v problémových čtvrtích Jirkova

Nové Ervěnice a Krušnohorská.
To jsou dvě problémové čtvrti, do
nichž míří další zásah ze strany
jirkovské radnice. Speciální opatření by mělo pomoci, aby se tu
sociální situace dál nezhoršovala.
Město takzvaným ´opatřením
obecné povahy´ vyčlení ulice,
v nichž se dávkařům nebude vyplácet část dávek hmotné nouze.
Konkrétně jde o doplatek na bydlení. Umožnuje mu to letos přijatá
novela zákona o hmotné nouzi.
Přestože doplatek na bydlení
nepředstavuje v tomto případě
zásadní část sociálních dávek,
Jirkov nechce přešlapovat na místě. „Chceme využít každou možnost, kterou nám zákony dávají,
abychom situaci v těchto lokalitách změnili k lepšímu,“ dodává
místostarostka Dana Jurštaková.
Radnice uvažuje, že opatření vztáhne na nejproblémovější
část Nových Ervěnic a také na
ulici Krušnohorská. Podle zákona musí jít o lokality s takzvaně
´zvýšeným výskytem nežádoucích sociálních jevů´, patří mezi

Jedna z lokalit, kde by mělo opatření platit, by měly být Nové Ervěnice.
ně i porušování veřejného pořádku a nepříznivé vlivy působící
na děti. A to jsou velké problémy
právě těchto dvou lokalit. „Skoro
polovina jirkovských rodin, které
jsou pod dohledem orgánu sociálně právní ochrany, žije právě
v Nových Ervěnicích,“ potvrzuje
vedoucí odboru sociálních věcí

a školství Karel Bernt. Také policejní statistiky řadí Nové Ervěnice
a Krušnohorskou mezi problémové.
Opatření se bude týkat pouze
nových nájemníků, na ty současné se vztáhnout nedá. Stejně tak
nelze tímto opatřením obsáhnout
celé město, jak se již Jirkováci

		

Foto Josef Dušek

ptali. Radnice přesto věří, že nový
předpis alespoň částečně zamezí
stěhování dalších lidí na dávkách
do zmíněných oblastí. Myšlenku
už posvětili radní, teď se k ní vyjádří ještě další orgány.
Rozhovor se starostou Radkem
Štejnarem pro server idnes.cz najdete také na straně 7.
(jd)

Suše ale přesně: Co je opatření obecné
povahy a proč o něj žádá starosta úřad

Psát o zmíněném opatření je
poměrně složité. Úlohou novináře
je taková témata zjednodušovat,
aby byla nejen pochopitelná pro
všechny, ale především snadno
a příjemně čitelná. Pro odborníky nebo lidi znalé však může být
takové zjednodušení zavádějící.
Proto raději přidáváme pár vysvětlivek a faktů, které jsou možná hůře stravitelná, ale fakticky
nejpřesnější.

Co je to Opatření obecné povahy:
Opatření obecné povahy je
konkrétně-abstraktní správní akt
s konkrétně určeným předmětem
a s obecně vymezeným okruhem

zejí místa se zvýšeným výskytem
sociálně nežádoucích jevů, požádat pověřený obecní úřad o vydání opatření obecné povahy, jímž
vyhlašuje oblast se zvýšeným
výskytem sociálně nežádoucích
jevů. V takto vymezených oblastech dle § 33 odst. 9 nevzniká
osobám v hmotné nouzi nárok na
doplatek na bydlení.

adresátů, který stojí na pomezí
mezi právním předpisem a individuálním rozhodnutím.
K zákonu:
S účinností do 1.6. 2017 může
obec, na jejímž území se nachá-

K mechanismu podání Opatření obecné povahy:
Žádost o vydání Opatření obecné povahy (podle § 33d, zák. č.
111/2006 Sb., o pomoci v hmotné
nouzi) podal starosta Radek Štejnar za město (samosprávu) na
Městský úřad v Jirkově jakožto na

pověřený obecní úřad. Tak to totiž
určuje zákon.
Nyní probíhají jednání s hlavními partnery pro vydání takového opatření. Jedná se
o Policii ČR a orgán sociálně
právní ochrany dětí Magistrátu
města Chomutova. Využity budou
také informace od městské policie
a ze základních škol.
Návrh opatření doručí obecní
úřad veřejnou vyhláškou a vyzve
dotčené osoby (vlastníci nemovitostí, které se nacházejí v oblasti
uvedené v návrhu), aby podávaly
připomínky nebo námitky. V případě připomínek se s nimi bude
pověřený obecní úřad zabývat
a musí se s nimi vypořádat.
(r)
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NOVÉ PARKOVIŠTĚ

Osvobození: Nové parkoviště čeká na kolaudaci

Vybydlený dům v ulici Osvobození (vlevo) nechalo město loni zdemolovat (uprostřed), aby tu letos vyrostlo parkoviště.
Třicet nových parkovacích míst
už je připraveno pro obyvatele jirkovské ulice Osvobození. Zatím
si však na parkovišti jen hrají děti,
pro automobily bude ještě nějaký
čas nepřístupné.
Je totiž potřeba ještě dořešit
administrativu. Město čeká na

potřebné doklady od firmy, aby
mohlo podat žádost o kolaudaci.
Než se vyřídí, musí být parkoviště
uzavřené.
Navíc zbývá doplnit zeleň, stromy a keře (např. jedle, jalovec,
cypřišek) oddělí chodník podél
přilehlého domu čp. 1145 a také

přední stranu parkoviště. Na výsadbu dojde během srpna či září.
Parkoviště má jeden vjezd
a jeden výjezd, ve vnitřní části je
čtrnáct parkovacích míst, po stranách vždy po osmi. Dvě jsou pak
určená pro invalidy.
Parkoviště vzniklo na místě, kde

Foto: archiv MěÚ, J. Dušek

město nechalo zbourat vybydlený
dům. Na demolici využilo dotaci
od státu. Vybudování parkovacích
míst pak stálo 3,4 miliony korun.
Celou ulici Osvobození teď ještě
čeká kompletní rekonstrukce silnice, chodníků a přístupových cest
k domům. Začne ještě letos. (jd)

ANKETA

"Jak můžeme udělat centrum Jirkova atraktivnější?"
Nebudeme se ptát, jak se máte. Chceme se zeptat, co můžeme udělat, abyste se měli lépe...
Klobouk dolů, dámy a pánové!
Při minulém tématu "čistota města
a zeleň" jsem čekali smršť výčitek
a kritiky. Na město, firmu ONZA,
Krušnohorské služby, strážníky...
Ale vy jste většinou jako hlavní
viníky nepořádku označovali samotné obyvatele města!
Upřímně? Myslíme si to samé.
Úklid města je jedním z našich
veřejných úkolů. Nezříkáme se
ho, plníme ho poctivě. Ale začíná

to někde jinde. „Pokud je někdo
zvyklý doma uklízet odpadky na
své místo, pak nemá problém využít koše a kontejnery. Pokud žije
doma jako čuňátko, hází okolo
sebe vše,“ popsal výstižně jeden
z respondentů.
Jak lidi donutit k pořádku? Podle většiny z vás jednoduše - přísnými a důslednými tresty. Nejvíc
vám vadí psí exkrementy a odhozené nedopalky.

Ne že bychom uklízeli bez chybičky. Napsali jste nám také řadu
připomínek a jsme rádi, že jste
v nich byli konkrétní, objektivní
a věcní.
Mimochodem - jen mizivá část
z respondentů se vyjádřila k zeleni. Tak snad to znamená, že v této
oblasti jste spokojení.
Jako vždy - všechny náměty
předáváme komisi rozvoje a také
vedení města. A děkujeme!

Anketa: Jak udělat centrum města atraktivnější?
Jak oživit centrum Jirkova?
Jak sem přilákat lidi a za jakou cenu? Vybudovat něco?
Zbourat? Zasáhnout do práv
majitelů objektů? Není to jednoduché, ale třeba to stojí za
to. Napište nám své náměty!

1. ...........................................................................................................

1. Které provozovny podle
vás nejvíc kazí dojem z centra
města?
2. Které služby, obchody či
provozovny by vás do centra
města přilákaly?
3. Jak by se podle vás dalo
centrum Jirkova oživit jiným
způsobem než jinou nabídkou
služeb či skladbou obchodů?

...........................................................................................................

...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
2. ...........................................................................................................

...........................................................................................................
...........................................................................................................
3 ...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Vyplněný kupon můžete odevzdat do 20. srpna v městském informačním
centru, na podatelně městského úřadu nebo na informacích hypermarketu Tesco. Odpovědět můžete také prostřednictvím městského webu či
facebooku.
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Vylidněné centrum města.
A minimum obchodů, které
by tam lidi nalákaly. Není to
problém jen Jirkova, zápasí
s tím i daleko větší města.
Především ta, která jsou podobně stavěná - tedy s hustou sídlištní zástavbou. Pro
představu: třetina obyvatel
Jirkova žije v sídlištích nad
přivaděčem a další čtvrtina
v Nových Ervěnicích. Málokdo
z nich má důvod do centra
města zajít.
Kritika často míří na nedostatečné služby. Což je
bohužel věc, kterou město
ovlivní jen málo. Důvod je
jednoduchý - objekty v centru většinou nejsou v jeho
vlastnictví. Konkrétně na náměstí je v majetku města budova radnice, kino, nedávno
zrekonstruovaný dům č.p.5
a také objekt se sídlem Komerční banky a Restaurace
U Radnice, kde rovněž přemýšlíme o rekonstrukci. Zbytek patří soukromníkům.
I přes občasnou kritiku přitom není jirkovské náměstí
a přilehlá zóna neatraktivní.
Ale je co zlepšovat, to je jasné. Co a jak? S tím nám třeba
pomůžete vy!
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NUMISMATICKÝ KABINET

"Chceme raritu, kterou se Červený
Hrádek bude právem chlubit"
Rozhovor s numismatikem Pavlem Moravcem o plánech získat zásadní artefakt do zámecké sbírky

ký kabinet vznikl. Chceme vytvořit
sbírku, kterou se bude moci Červený Hrádek pyšnit a chlubit se
něčím, co nemá žádný jiný zámek
v republice. U téhle dvacetikrejcarovky chceme představit nejen
historii bankovky, ale také člověka, který ji vydal, pana Tetznera.
To byl velice zdatný podnikatel
a novátor, lidi jeho příběh určitě
osloví.

Členové Numismatického kabinetu na Červeném Hrádku se
chystají na velký ´lov´. Na přelomu srpna a září chtějí rozhodit sítě
a získat vzácnou dvacetikrejcarovou ´nouzovku´ z poloviny devatenáctého století. Jde o jednu
z nejvzácnějších bankovek, která
se vztahuje k obci Červený Hrádek. „My ji považujeme za vlajkovou loď naší plánované sbírky,“
přitakává Pavel Moravec, předseda chomutovské pobočky České
numismatické společnosti a zakládající člen červenohrádeckého
numismatického kabinetu (viz rámeček pod fotografií).
Co je to vlastně za bankovku
a jak moc je vzácná?
Je to takzvané nouzové platidlo, takzvaná nouzovka. To
byly bankovky, které vydávali
v dobách krize přímo podnikatelé,
obce či města. Konkrétně tohle je
velice zdařilá bankovka z Červeného Hrádku v hodnotě dvaceti
krejcarů. V roce 1848 či 1849 ji
vydali majitelé přádelny v Jirkově
- firma Tetzner a synové. Je sběratelsky velice zajímavá.
Proč tehdy podnikatelé tiskli
vlastní bankovky?
V letech 1848 až 1850 probíhala ekonomicko hospodářská krize
a lidé příliš nevěřili papírovým
bankovkám. Stříbrné či měděné
mince si proto schovávali doma.
Tím pádem nebyly mince v oběhu a živnostníci neměli jak lidem
vracet na papírové zlatky (jedna
zlatka = 60 krejcarů). Nejdřív se to
řešilo tak, že když si někdo koupil
zboží třeba za třicet krejcarů, obchodník jednozlatkovou bankovku
přetrhl napůl a druhou polovinu
vrátil zákazníkovi. Jenže to nebylo moc praktické, tak začali živnostníci vydávat vlastní bankovky,
dnes jim říkáme nouzové. Ty vraceli lidem místo drobných s tím,
že utratit je pak mohli zase jen
v jejich obchodě. A když měli lidé
takové poukázky v hodnotě šede-

Pavel Moravec se zvětšeninou dvacetikoruny z roku 1918, kterou už numismatický kabinet do sbírky získal.
Foto Josef Dušek
Založení Numismatického kabinetu na Červeném Hrádku inicoval
Pavel Moravec společně s organizací KVIZ a městem Jirkov v srpnu
2014. V současné době má čtyři členy. Snaží se získat do sbírky
nouzová platidla a nejrůznější známky, které se vztahují k obci Červený Hrádek, Jirkovu, Chomutovu či okolí. Řadu exponátů už KVIZ
na zámku vystavuje, jsou součástí prohlídkové okruhu. Numismatický kabinet nabízí také odborné přednášky.
sáti krejcarů, obchodík jim za ně
vrátil zase celou zlatku. Podnikatelé navíc brzy pochopili, že mohou tyhle bankovky zároveň použít jako reklamu na svou živnost,
takže některé jsou velice esteticky povedené. To je i případ dvacetikrejcarovky od pana Tetznera.
A jak ji chcete získat?
Oslovíme kamenné obchody
s numismatikou a také významné
sběratele, že bychom měli zájem
ji koupit. Někdy se stává, že sběratel takové kusy za dobrou cenu
prodá, aby třeba získal peníze na
jiný artefakt. My jim chceme tu
dobrou cenu nabídnout.
Jakou má ta bankovka hodnotu, jakou cenu chcete nabízet?
Myslím, že do deseti tisíc by-

chom se měli vejít. Jiné by to bylo
u aukce. Tam se mohou sejít dva
zarytí sběratelé a cenu vyšroubovat třeba na dvojnásobek. Za
nesmyslnou sumu kupovat nebudeme.
Máte představu, kolik jich
může mezi sběrateli být? Kolik
se jich dochovalo?
To není známo. O těchto
bankovkách se nevedly žádné záznamy. Ale je to rozhodně raritní kousek. Za poslední léta jsem ji na veřejnosti
zaznamenal pouze jednou, když ji
v roce 2010 dražil specializovaný
aukční dům Aurea. A to sleduju
úplně všechny aukce.
Když ji získáte, vystavíte ji?
Samozřejmě, proto numismatic-

Máte už ve sbírce nějaké další
artefakty, které se vztahují k našemu regionu?
Ano, třeba zajímavou dvacetikorunu z roku 1918. Koupili jsme
ji ve specializovaném obchodě
s numismatikou v Praze. I když
to není vyloženě rarita, je sběratelsky zajímavá. Jde o takzvané
´politické peníze´.
Co to znamená?
Když v roce 1918 vznikala Československá republika, Němci
žijící u nás se chtěli odtrhnout
a vytvořit Deutsch Böhmen (Německé Čechy). Ještě v listopadu
1918 si vydali i vlastní peníze,
my jim říkáme ´politické´. My
jsme získali dvacetikorunu, která
byla vydaná pro okres zahrnující
Horu Svatého Šebestiána, Jirkov
a Chomutov. Kromě ní pak máme
ještě několik zajímavých exponátů, třeba nouzové bankovky
z Chomutova nebo masopustní
medaili vydanou v Jirkově roku
1939. Tu jsem koupil na jaře na
aukci v Teplicích. Další bankovky,
známky a mince máme podrobně
zmapované, ale nepodařilo se
nám je ještě získat.
Ono asi není jednoduché takové artefakty sehnat, že?
Mohli bychom koupit leccos,
ale byly by to podprůměrné věci,
které by nesplnily náš cíl. Nechceme návštěvníkům zámku lhát, že
vidí něco raritního, když to bude
mít doma každý druhý sběratel.
Chceme něco, čím se může Červený Hrádek opravdu chlubit. (jd)
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PRO CYKLISTY

Jirkov nabídne adrenalinovou jízdu. Singletrack
Novou atrakci začnou v lesích budovat nejspíš už příští rok. Poslouží hlavně ostříleným jezdcům
Kořen, balvan, sešup dolů a za
ním klopená zatáčka. Jirkov chce
cyklistům dopřát hravou jízdu
s trochou adrenalinu, a tak plánuje vybudovat singletrack. Důmyslně navržená síť lesních stezek
pro cyklisty by mohla začít vznikat
příští rok v lesích nad Jirkovem.
Koridor pro ni už kolíkují. Její
úseky dosáhnou zhruba dvaceti
kilometrů.
„Zatím ještě pokračují jednání
s Lesy ČR, které jsou majitelem
pozemků. Už máme ale předběžně odsouhlasený koridor, kudy
singletrack povede,“ potvrdil jirkovský starosta Radek Štejnar.
Tři linie trailu mají vést od Mufloního pahorku, který je pod Pyšnou, po Drmalskou myslivnu a
další dvě náročnější po hřebeni
hor od Pyšné po Drmaly. Od nich
mají vést ještě různé odbočky.
Celý projekt má za cíl oslovit
především zkušenější cyklisty.
„Nebude to masová záležitost
vhodná například pro rodiny.
Charakter krajiny kolem Jirkova
to neumožňuje,“ poznamenal majitel chomutovské společnosti
TrailVision Petr Löbl. Ta se zabývá projektováním a stavbou

Singletrack v přírodě, lahůdka pro
náročné cyklisty.

Ilustrační foto

trailů. „Jirkovský trail bude spíše
pro zkušenější cyklisty, kteří tam
mohou posouvat své dovednosti,“
doplnil. Přesto mají být jeho součástí i stezky nižší náročnosti. Ty
poslouží jako vstupní bod, přes
který bude možné se dopracovat
k vyšší obtížnosti.
Tréninkové centrum u koupaliště
Budování první části singletracku o celkové délce kolem dvaceti kilometrů potrvá přibližně tři
roky. Součástí bude skill centrum
u koupaliště Červený Hrádek
a zázemí pro jezdce. „Skill cen-

trum v přehledném terénu ukáže, co cyklisty čeká. To aby se
předešlo krizovým momentům.
Stezky jsou totiž jednosměrné a
není možné se vrátit,“ vysvětlil
Petr Löbl. Tréninkové prvky tam
jezdce naučí jak přejíždět boule,
klopit zatáčky, odskakovat a mnohé další.
Stěžejním bodem bude také
vybudování centra v kempu na
Červeném Hrádku, kde město
nechá opravit chatky a sociální
zázemí. Vznikne tam převlékárna, přibude myčka na kola
s wapkou, aby bylo možné zbavit kola nánosů hlíny a bahna, infoobchůdek
a větší parkoviště.
Jirkovští si od nové atrakce
slibují vyšší návštěvnost města
a jeho okolí. „Je to o podpoře
cestovního ruchu, což je v Evropě důležitá ekonomická veličina.
Myslím, že je tento kraj neprávem
opomíjený, přitom má co ukázat,“
míní starosta Štejnar.
Na singletrack se ale už v tuto
chvíli těší místní adrenalinoví
jezdci. „Jsem z toho nadšený. Pro
mě je to věc, která mi v nejbližším
okolí vysloveně schází,“ ohodnotil

Chomutovan Alex Holý, který patří k ostříleným jezdcům. Když si
chce zajezdit, musí zajet na Klínovec, pod Smrk nebo do Jeseníků.
Jirkovský trail si ale sjede i starosta. „Určitě ho vyzkouším, mám rád
vše, co je nové. A baví mě, když vidím, že si to lidé užívají,“ prozradil
s úsměvem.
Vize? Možná i přes šedesát
kilometrů
Singletrack by měl v první fázi vyjít na 10 až 15 milionů. Součástí vize je, že by
se mohl do budoucna rozšířit
na více než šedesát kilometrů.
Město v tuto chvíli jedná s Ústeckým krajem o možnostech jeho
zapojení do projektu.
V Jirkově nejde o první mladý
a hravý projekt, do kterého se
město pouští. Pro sportovce i
širší veřejnost v nedávné době
vybudoval lezeckou arénu a
pumptrack, což je unikátní dráha,
kde se rychlost udržuje ´pumpováním´ mezi boulemi a klopenými
zatáčkami.
Chomutovský deník 21. 7. 2017,
autorka: Mirka Šebestová

ROZHOVOR

"Musíme zkusit všechno, zákony jsou měkké"
Aby do Jirkova na Chomutovsku nepřicházeli další sociálně
slabí a problémoví lidé z jiných
částí země, omezí tamní radnice vyplácení dávek na bydlení.
„Chceme situaci ve vyloučených
místech zlepšit a věřím, že tohle
pomůže,“ doufá starosta Radek
Štejnar. A volá po pružnější legislativě.

Co přesně je cílem zavedení
takového omezení?
Je to jeden z drobných krůčků
ve snaze zlepšit situaci ve vyloučených lokalitách, kde je poměrně velká koncentrace sociálně
vyloučených lidí a kde bují obchod s chudobou. Omezení se
bude týkat nově příchozích, takže
nově uzavíraných smluv. Pokud
člověk, který se ve vymezených
8

Starosta Radek Štejnar. Foto MěÚ

lokalitách ubytuje, půjde na úřad
práce a bude chtít doplatek na
ubytování, prostě mu ho nedají.
Nebojíte se, že tito lidé stejně
přijdou, ovšem zamíří do míst,
která vyhláška nezahrnuje,
a budou vznikat nová ghetta?
Samozřejmě to hrozí, ale prostě musíme dělat co možná nejvíc

pro to, abychom tomu zamezili.
Také musíme zabránit tomu, aby
na takových lidech vydělávali pronajímatelé bytů. Chceme, aby obchod s chudobou jednou provždy
skončil. Zkoušíme všechny možné postupy a po nějakém čase
to vyhodnotíme. Uvidíme, zda to
přineslo zlepšení situace, nebo
koncentraci sociálně slabých na
jiných místech.

Chystáte v této problematice
i nějaké další kroky?
Je lepší postupovat po menších
krůčcích, člověk nezná dopady
svých rozhodnutí a přece jen se
to týká lidských osudů. Postupně
uvidíme, zda se najde nějaký další nástroj, jak to podpořit a zdokonalit, legislativa se vyvíjí. Byť ne
tak, jak bychom si představovali.

Ale je možné, že během půl roku
se to změní a přibudou zákony,
které nám umožní dál zasahovat.
Jak byste si vývoj legislativy
představoval?
Obecně, když se zeptáte jakéhokoli starosty, tak by přijímané
zákony měly být v těchto otázkách mnohem tvrdší. Jasně stanovená vymahatelnost toho práva
a ne taková zdlouhavá jednání.
Mají být rychleji adaptabilní na
vzniklé situace. Pracovníci na ministerstvech mají teoretické vzdělání, ale životní zkušenosti v rámci
vyloučených lokalit rozhodně ne
a jejich představy jsou mnohdy
naivní.
idnes.cz 21.7 2017, autorka:
Mirka Salavová (kráceno)
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MISTROVSTVÍ VE SVÍČKOVÉ

Svíčková, zámek a... Madagaskar! Letošní
mistrovství oživí postavy z muzikálu
SOBOTA 2. 9., od 10 hodin

Účastníci Mistrovství ČR ve
vaření svíčkové na Červeném Hrádku to letos budou mít
o poznání těžší. V porotě totiž
usedne i král. Král Jelimán!
Partnerem letošního ročníku
je muzikál Madagaskar. A díky
tomu budou mezi porotci také Michaela Nosková (hrošice Glorie)
a Václav Noid Bárta (Král Jelimán). Chybět nebudou plyšoví
protagonisté z připravovaného
muzikálu, kteří se s malými návštěvníky rádi vyfotí.
Samotná soutěž o nejlepší
svíčkovou začíná ve dvě hodiny
odpoledne, o dvě hodiny později
pak dojde také na tradiční soutěž
jedlíků. Program celého dne však
není omezený jen na tyto dvě
akce. Před zámkem bude už od
deseti dopoledne zahrádkářská
výstava, od dvou hodin začne hrát
Moravanka, v pět hodin vystřídá
dechovku na pódiu country kapela Lochness. S dětmi pak můžete
HRADOZÁMECKÁ NOC

Oheň a rytíři: Zámek
se rozloučí s létem
SOBOTA 26. 8.

Hradozámecká noc, která letos
proběhne v noci ze soboty 26. na
neděli 27. srpna, představuje památky v netradiční době a s netradičním programem. Zapojí se do
ní opět i Červený Hrádek.
Už od odpoledních hodin budou
probíhat mimořádné prohlídky
zámku za doprovodu zdejších
středověkých pánů. Začínat budou v časech 15:30, 17:00, 18:30
a 20:00 hodin.
Od pěti hodin si budou moci návštěvníci vychutnat doprovodný
program na nádvoří, těšit se mohou na rytířské souboje, středověkou hudbu či působivou ohnivou
show.
Za prohlídky zaplatí dospělí sto
korun, děti polovic. V ceně je i
vstup na doprovodný program.
Kdo bude chtít pouze na nádvoří,
přichystá si čtyřicet korun za dospělého a dvacet za děti.
(r)

▲ Marian Vojtko a Míša Nosková
jako porotci ochutnávají svíčkovou
v jednom z předchozích ročníků.
► Václav Noid Bárta a Míša Nosková s plyšovými postavami z muzikálu Madagaskar.

Foto archiv MěÚ

a muzikálu Madagaskar

zajít ve tři hodiny na nádvoří, kde
sehraje Divadlo Láryfáry pohádku
Strakaté bajky.
Vstupné na akci je čtyřicet korun
pro dospělé, děti platí polovic. (jd)
TIPY NA ZÁŘÍ

Na pouti zahrají Uhlíř,
Rangers i Visací zámek
9. září, od 12 hodin
Atrakce, občerstvení, hudba.
Jirkovská hornická pouť za měsíc
znovu rozproudí centrum Jirkova.
Pro milovníky hudby budou opět
připravená dvě pódia. To menší
u divadla bude pro fanoušky folku a country (12:00 Pepa Štross,
13:00 Kvinta, 14:00 Makovec,
15:30 Rangers, 16:50 Album),
hlavní na náměstí bude hostit různé interprety (13:00 Veselí muzikanti - dechovka, 15:00 M. Absolonová, 16:30 J. Uhlíř, 18:00 Pekař, 20:30 Visací zámek).
(r)

Mladí výtvarníci budou
vystavovat v synagoze
28. září, od 10 hodin
Jirkovská synagoga se na jeden
den stane výstavní síní. Svá díla
tu představí studenti výtvarného
oboru jirkovské ZUŠ, a to 28. září,
kdy je státní svátek. Výstava nazvaná Cesta do chrámu začíná
v deset hodin.
(r)
9
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Páťáci to dotáhli
až do sněmovny

Koncem školního roku podnikli
žáci 5. A a 5. B výlet do hlavního
města - Prahy. A nebyl to jen tak
obyčejný výlet. Na programu byla
návštěva poslanecké sněmovny,
výlet parníkem i návštěva ZOO.
První zastavení bylo v poslanecké sněmovně, kde jsme se po
krátkém výkladu od pana průvodce mohli posadit do poslaneckých
lavic (které jsou mimochodem
méně pohodlné, než ty naše školní). Dokonce jsme si mohli zkusit
odhlasovat nový zákon. Odhlasovali jsme si tedy prodloužení
prázdnin ze stávajících dvou měsíců na tři měsíce. A to s okamžitou platností.

Abychom se v parném letním
dni trošku osvěžili, vydali jsme se
podél Vltavy na Rašínovo nábřeží
a odtud jsme se vydali parníkem
až do Tróji, kde jsme navštívili místní ZOO. Celý výlet jsme
zhodnotili jako velice podařený a
po organizační stránce bravurně
zvládnutý. Už nyní se těšíme na
další. 		
(zš)

ZŠ BUDOVATELŮ

Školáci zpracovávali vzpomínky

Osmáci při poslouchání příběhu jednoho z pamětníků.

Žáci osmého ročníku se minulý
školní rok účastnili projektu Příběhy našich sousedů v rámci společenskovědního semináře. Celý
školní rok jsme připravovali reportáže a prezentace, které se vázaly
na vzpomínky událostí z minulého
století vybraných pamětníků.
První reportáž se týkala vzpomínek paní Jindřišky Balonové, která se s námi podělila o své zážitky
z 2. světové války. Druhá reportáž
byla o vzpomínkách pana Jána
Žigmunda na významný rok 1968.
Tyto příběhy jsme nahráli, poté
si je poslechli, společně je sestříhali a přidali naše vlastní komentáře a vysvětlení k určitým událostem a nakonec jsme do reportáže
také zakomponovali hudbu z tehdejší doby.

Foto archiv školy

V rámci projektu jsme se jeli
podívat do rozhlasu v Ústí nad
Labem a seznámili jsme se s tím,
jak to funguje v opravdovém rádiu
přímo za mikrofonem. Naši celoroční práci jsme zakončili prezentací již zmíněných reportáží našim
spolužákům a také jednomu našemu pamětníkovi.
Díky tomuto projektu jsme se
naučili stříhat zvuk, spolupracovat s pamětníky, ale hlavně jsme
se dozvěděli mnoho zajímavých
a přínosných informací o nezapomenutelných událostech 20.
století. Ty jsme mohli s radostí
zpracovat a předat dál v podobě
amatérských reportáží vytvořených námi, žáky 8. tříd.
Anna Tomčíková, 8. B, ZŠ Budovatelů

ZUŠ JIRKOV

Úspěch ve výtvarné
soutěži zahrádkářů
Konec školního roku byl úspěšný pro Adélu Fojtíkovou, žákyni
výtvarného oboru jirkovské ZUŠ
ze třídy Ivany Švejkarové. Zúčastnila se výtvarné soutěže Českého
zahrádkářského svazu na téma
Zelenina plná vitamínů a získala třetí místo v kategorii starších
žáků Kresba + Malba.
Výtvarná soutěž je ČZS pořádána od roku 1993 a je tak druhou celostátní nejstarší soutěží.
V hodnotící komisi zasedají jak
členové odborné komise ČZS, tak
i odborníci z řad pedagogů uměleckoprůmyslových škol nebo grafici činní ve svém oboru.
Počet účastníků této soutěže
každoročně stoupá a o úrovni
prací se mohou všichni přesvědčit
na výstavách ČZS nebo v zahrádkářském muzeu v Hradci Králové. Adéle Fojtíkové gratulujeme
a přejeme další výtvarné úspěchy!
Milena Sailerová, ZUŠ Jirkov

MŠ JIRKOV

Šablony: Jak ve školkách vychovávat dvouleté děti
V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v Mateřské škole Jirkov, za podpory Šablon pro MŠ (Podpora škol formou
projektů), přihlásilo vedení školy
své učitele do vzdělávacího programu „Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi“.
K tomuto rozhodnutí je vedla
změna školského zákona podle
níž se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve
však pro děti od dvou let.
Samotný vzdělávací program
byl situován do tří modulů (celkem 24 hodin), které se zaměřovaly na problematiku osobnostně
orientované výchovy a vzdělávání dvouletých dětí především
v mateřské škole.
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Cílem vzdělávacího programu
bylo poskytnout mateřským školám a jejich pedagogům detailnější náhled do jednotlivých oblastí
týkajících se předškolního vzdělávání dětí ve věku od dvou do tří let
a poukázat na odlišnosti při vzdělávání těchto dětí ve srovnání
s dětmi tří až sedmiletými.
Moduly se dotýkaly těchto témat: • problematika vzdělávání
dvouletých dětí v MŠ; • osobnostně sociálního rozvoj dítěte; •
podmínky vzdělávání dvouletých
dětí v mateřské škole; • metody
a formy práce ve vzdělávacích
oblastech; • praktické ukázky vybraných aktivit pro děti.
Prvním modulem učitelky provázela Jaroslava Vatalová, bývalá učitelka a ředitelka MŠ, která

v současné době již několik let
působí na ministerstvu školství,
mládeže a tělovýchovy na Oddělení předškolního, základního
a základního uměleckého vzdělávání.
A jak viděly její přednášku jirkovské učitelky?
"I přes naši praxi ve vzdělávání a péči o děti od dvou let jsme
se od paní Vatalové dozvěděli
spoustu zajímavého a užitečného, jak z její bývalé praxe, tak i ze
současných legislativních změn,
které předškolní vzdělávání postihlo.
Velký důraz kladla J. Vatalová
na adaptaci a rozdílnost potřeb
u dětí dvou až tříletých ve srovnání s dětmi ve věku 3 až 6 (7) let.
Zaměřila se na jednotlivé potřeby

dětí raného věku, například potřebu přiměřeného množství aktivit,
potřebu stálosti (tedy nestřídat
a neměnit prostředí), potřebu bezpečí a jistoty a další.
Dále jsme diskutovali o institucích pečujících o děti do tří let
z historického hlediska, také se
hovořilo o péči a vzdělávání těchto
dětí v zahraničí. Také nás seznámila s hygienickými podmínkami, stravováním a životosprávou
či pobytem venku u dětí do tří let.
V závěru nás J. Vatalová seznámila s literaturou pro inspiraci při
práci s dětmi od dvou let. Doporučila nám především tyto publikace: ´Vzdělávání dětí od 2 let v MŠ´
a ´Dvouleté děti v předškolním
vzdělávání´.“
Monika Kunzová, MŠ Jirkov
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MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Seniorům zahrála Lounová, pobavili se
v retro kině a viděli Cyrila s Metodějem

Městský ústav sociálních služeb Jirkov je znám svou péčí
o klienty seniorského věku.
Kromě zdravotních a rehabilitačních služeb však nabízí
také spoustu kulturního vyžití
a zábavy. V posledním měsíci se
například obyvatelé U Dubu i na
Mládežnické mohli setkat se svou
patronkou Olgou Lounovou, ´Janem Husem, Cyrilem a Metodějem´, zúčastnit se odpoledních
zábav s hudbou, ale také navštívit
retro kino a sportovní olympiádu
se samotným Césarem a Kleopatrou.
Foto Ladja Dlouhý, MěÚSS
DDM PARAPLÍČKO

Děti z Jirkova si užívají léta na táborech

DPCHJ

Dopravní podnik
zve do vozovny
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova zve všechny zájemce na druhý ročník celodenní
akce Den otevřených dveří. Bude
mít podtitul Bezpečně do školy
a uskuteční se v neděli 3. září od
10 do 17 hodin v areálu podniku
nad bauMaxem.
Připraven je celodenní zábavný
kulturní a vzdělávací moderovaný
program a také čtyři historické autobusy. Ve třech z nich se budou
moci lidé svézt, jeden bude pouze
k prohlídce.
Akci pořádá Dopravní podnik
a města Chomutov a Jirkov s finanční podporou Ústeckého kraje. Více v plakátu na straně 14. (r)
DDM PARAPLÍČKO

Zapište se do kroužku
v DDM už v srpnu

Skoro padesát dětí z Jirkova a okolí vyrazilo na letní tábor do Radíkova s jirkovským Domem dětí a mládeže
Paraplíčko. Užívají si tam nejen přírody, ale také celotáborovou hru nazvanou Detektivové z Radíkova (snímek
nahoře). Nebyl to jediný tábor, který jirkovský DDM letos v létě pořádal. V červenci se místní děti v rámci příměstského tábora scházely přímo v Paraplíčku, aby odtud vyrážely na výlety, za poznáním, zábavou a zážitky
(snímky dole). Dvou běhů příměstského tábora se zúčastnilo přes třicet dětí. 		
Foto archiv DDM

Dny otevřených dveří pořádá na
konci srpna Dům dětí a mládeže
Paraplíčko. V týdnu od pondělí
28. srpna do pátku 1. září budou
mít zájemci možnost seznámit se
s nabídkou kroužků a třeba se
na ně i přihlásit. Každý den bude
otevřeno od 8 do 18 hodin, jen
v pátek pouze do 14 hodin. Začátek
sezony má Paraplíčko naplánované na pondělí 11. září. Seznam
aktivit najdete také na stránkách
www.ddmparaplicko.cz.
(r)
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PODĚKOVÁNÍ MĚSTSKÉ POLICII

"Když něco funguje,
je třeba to pochválit"

Redakci Jirkovských novin navštívila ve čtvrtek 27. července
žena ze sídliště Nové Ervěnice,
která si přála veřejně poděkovat
Městské policii v Jirkově. „Každý
jen nadává, ale když něco funguje, jak má, nikdo nic neřekne,“ vysvětlila, co ji do redakce přivedlo.
„Bydlím v ulici Dr. Vrbenského,
kde máme problémové nájemníky. Nedávno se od nich zase
ozýval hrozný rámus, bylo slyšet,
že se perou,“ popisuje nájemnice, která prý kvůli tomu zavolala
strážníky. „Přijeli do pěti minut,
v bytě hned všechno samozřejmě
ztichlo. U bytu zaklepali a s pro-

fesionalitou a klidem vyslechli nájemnici, která samozřejmě popřela, že by jí někdo ubližoval. Od té
doby tam ale bylo ticho.“
Žena se pak prý strážníkům
omlouvala, protože se mohlo
zdát, že šlo o planý poplach.
„Ujistili mě, že jsem udělala dobře, když jsem to nenechala být a
že mohu zavolat kdykoli znovu,“
dodává. „Zní to možná banálně,
ale mě jako normální Jirkovanku
prostě potěšilo, že městská policie pro občany funguje, jak fungovat má. Proto bych chtěla strážníky veřejně pochválit a poděkovat
jim," uzavřela své vyprávění. (r)

Kontaky na redakci Jirkovských novin:
jirkovske.noviny@jirkov.cz
Josef Dušek, 474 616 483, 724 512 864

CESTA PROT BOLESTI

"Všichni jsme součástí jednoho motoru"
Zamyšlení Milana Dzuriaka staršího ze třetí Cesty proti bolesti, kterou se svými syny absolvoval

Zdravím všechny naše příznivce, co sledují a podporují naši
cestu. Cestu proti bolesti.
Během této cesty jsem si uvědomil, jaký je to krásný pocit dělat
něco dobrého. Chtěl bych vám
všem říci, že když něco děláte od
srdce, tak to vždy přinese výsledek. Chtěl bych osobně poděkovat Milanovi a klukům a hlavně
vám všem za všechno, co pro
tento projekt (nadaci) děláte. Protože i vy patříte do tohoto týmu a
patříte do něj právem. Bez vás by
to určitě nešlo. Vy všichni co sledujete a podporujete tento projekt
(nadaci), máte stejně velké srdce
jako Milan a kluci. Moc vám všem
děkuji. Děláme to všichni pro děti,
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Otec Milana Dzuriaka se svým synem na snímku z poslední cesty.
Foto archiv rodiny

co to potřebují a to je na tom moc
krásné. Jsem na vás všechny
moc pyšný, protože se vám otevřelo srdce jako nám. Ty děti si to
opravdu zaslouží.
Budu dělat vše pro to, aby tento
projekt (nadace) nikdy neskončil

i když vím, že Milan na tom zdravotně není nejlépe. Ale já o něm
vím, že je to velký bojovník a srdcař. Vím, že nikdy neskončí.
Milan přišel s myšlenkou něco
udělat. Na začátku nikdo nevěděl,
jestli se to povede. Nápad, touha,
projekt, nadace. Je to jako když
skládáte motor do automobilu.
Každá součástka je důležitá, byť
ta sebemenší. Ten motor se neustále vylepšuje a zdokonaluje. Vy
všichni, co fandíte Milanovi, jste
nějakou touto součástkou tohoto
motoru.
Cesta přes Alpy mne donutila
zamyslet se nad spoustou věcí.
Jedete po cestě a z obou stran se
ční vysoké hory, které tu stojí již

odnepaměti. V tu chvíli si uvědomíte, jak je náš život malicherný.
Ticho a zase ticho. Jen ty hory.
Proto vám všem chci říct, abyste
si vážili každé krásné chvíle, jako
by měla být ta poslední. Když
vám bude nejhůř, chytněte se za
ruku a pevně ji stiskněte. Uvidíte, jak je to krásný pocit. Láska,
tolerance a zdraví vašich dětí je
to nejdůležitější na světě. To si za
žádné peníze nekoupíte.
Pevně věřím, že do budoucna
se k nám budou přidávat další a
další skvělí lidé. A my z toho obyčejného motoru uděláme společnými silami super sporťák.
Děkuji, Milanův táta
Redakčně kráceno
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Z KRONIKY MĚSTA Z ROKU 1967

JIRKOV, JAK UŽ HO NEUVIDÍTE

Když stromy ve Smetanových Pamětihodné události
sadech byly teprv proutky...
zahraniční i vnitřní IX. - XII.

Smetanovy sady, dříve Stadtpark (Městský park). Nahoře výsadba parku v roce 1904, dole pohled z přibližně stejného místa v roce 2017.

23. - 26. října. Předseda vlády
ČSSR Jos. Lenárt na oficiální návštěvě ve Francii. Byl přijat i pres.
de Gaullem.
30. října. První automatické spojení Kosmosů na oběžné dráze.
Ve 12:20 moskevského času spojily se družice Kosmos 138, jež
byla vypuštěna 30. X., a Kosmos
186, vypuštěná 27. X. V 15:50 se
zase rozpojily.
30. - 31. října. ÚV KSČ projednal postavení a úlohu strany
v současné etapě vývoje naší socialistické společnosti.
31. října. Studentské demonstrace na Strahovské koleji.
2. - 9. listopadu. Pobyt čsl. delegace na oslavách 50. výročí
VŘSR. (pres. Ant. Novotný, předseda NS Boh. Laštovička, předseda SNR M. Chudík a taj. ÚV
KSČ Vl. Koucký).
13. listopadu. Přistála na Měsíci
americká sonda Surveyor 6.
19. - 20. listopadu. Porada ministrů zahraničních věcí socialistických zemí o situaci na Středním
východě (delegace SSSR, Pol-

ska, NDR, Bulharska, Českosl.,
Jugosl., Maďarska, Rumunska).
19. - 21. pros. Zasedání ÚV KSČ.
Projednalo otázky dalšího ekonomického rozvoje a vývoje životní
úrovně. Dále se plénum seznámilo s informací o některých mezinárodních jednáních za poslední
období. ÚV přijal usnesení o úkolech rozvoje čsl. nár. hospodářství
a životní úrovně v r. 1968-1970
a usnesení ke svolání konstruktivní schůzky komun. a děl. stran.

První transplantaci srdce provedl jihoafrický chirurg Christian Barnard. Transplantoval srdce 25 leté ženy, jež zahynula při automobilové nehodě, Louisu Washkanskymu. Ten však zemřel po 18
dnech života s cizím srdcem dne
21. prosince.

MINISERIÁL PAVLA TŘÍŠKY

Kolik je u nás Červených Hrádků... III.

Červený Hrádek u Kolína
Původně nesla tvrz název Poděhusy. První zmínka o tvrzi je
z roku 1338, kdy ji majitelé, páni
z Lipé, podstoupili Vyšehradské
kapitule. V roce 1377 je již uváděna tvrz jako hrad. V roce 1498
byl hrad kapitulou prodán Prokopovi Habřinovi již pod názvem
Hrádek. Od té doby začalo jméno Hrádek nahrazovat původní
název.
Po rychlém střídání majitelů
byl hrad v roce 1564 přestavěn
v renesanční zámek. Za třicetileté
války byl však vypleněn a rozbořen. Byl pak ještě z části několik
let využíván, ale v roce 1736 se
uvádí jako zbořený.
Nový zámek byl stavěn v roce
1747 za majitele Jana Václava Vraždy z Kunvaldu, který mu
Autorem textu je Pavel Tříška,
který poskytl i historické pohlednice. Redakčně upraveno.

vdechl barokní ráz. Ze starého
zámku byly použity jen některé
obvodové zdi. Za těchto majitelů
se vžil název Červený hrádek.
Pravděpodobně též podle červené fasády zámku.
Do dnešní podoby deformovaly
zámek mladší zásahy. Od roku
1945 do roku 1985 v něm byl do-

mov důchodců. Dnes je tu sociální ústav pro mentálně postižené
dívky a pro potřeby ústavu byly
upraveny interiéry, vybudovány
obytné prostory v mansardách
nad přízemními křídly a nově
upravena kaple. Zároveň byla
v severním nároží nádvoří nově
vybudována schodišťová věž.

Červený Hrádek u Kolína, dnes sociální ústav.

Červený Hrádek u Plzně
Dnes je obec součást Plzně
VIII. Dříve to byla samostatná ves
s názvem Hrádek. První zmínka
o tvrzi je z roku 1445, kdy byl
majitelem Martin z Otova s manželkou Machnou. Už tehdy se
Hrádek nazývá Červený, snad též
podle omítky.
V 15. a 16. století tvrz zpustla.
V roce 1724 ještě červenohrádecká tvrz stála. V tomto roce ji
kupuje město Plzeň. I když ještě
v roce 1788 se o ní objevuji zmínky, již v roce 1838 byla na jejím
místě vystavěna budova panského domu. Dnes je to dům čp. 5.
A závěr našeho miniseriálu je
poněkud atypický, i když dnes se
už naštěstí také k němu dá přidat
slůvko retro. Právě tento Červený
Hrádek si získal věhlas legendárním projevem generálního tajemníka ÚV KSČ Milouše Jakeše
v červenci 1989, který se uskutečnil ve zdejším kulturním domě.
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UPOZORNĚNÍ

Neparkujte na cestě, po které
jezdí stavebníci ke Skalce

Během budování inženýrských
sítí v lokalitě Na Skalce využívá zhotovitel stavby příjezdovou
komunikaci, která vede z ulice
Jezerská směrem ke slepičárně.
Město žádá občany a především
zahrádkáře, aby respektovali dopravní značení a zákaz parkování
na této cestě.
Na stavbu totiž najíždí stavební
technika a v případě porušení zá-

14

kazu parkování hrozí poškození
zaparkovaných aut.
Stavebníci budou komunikaci
jako příjezdovou cestu využívat
(v souladu s projektovou dokumentací a stavebním povolením)
do června příštího roku. Po dokončení stavby bude opravena
a zpevněna vhodným materiálem.
Děkujeme za pochopení a trpělivost při výstavbě.
(r)

Jirkovské noviny

Servis, inzerce, křížovka
ŘÁDKOVÁ INZERCE

● Mobil Nokia 100 i kredit 520 Kč prodám za 400 Kč. 721 866 340
Řádkovou i plošnou inzerci můžete podat v redakci Jirkovských novin (3. patro městského úřadu na náměstí Dr. E.
Beneše, kancelář č. 32) nebo přes redakční e-mailovou
adresu jirkovske.noviny@jirkov.cz.
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Jirkovské noviny
v roce 2017
Jirkovské noviny vycházejí první
čtvrtek v měsíci (výjimkou je červenec). Česká pošta je do schránek

sjednávací kancelář

hřbitov Jirkov

25. - 27.8.: Školní, Zahradní,
Březový vrch, Na Stráni

distribuuje v následujících třech
dnech po vydání.
Příští číslo vyjde 7. září.

POHŘEBNÍ SLUŽBA

VELKOOBJEMOVÉ
KONTEJNERY:

29.9. - 1.10.: Mládežnická, Studentská, Ervěnická, Březenec

Soukromá 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 poskytujeme slevu 20 %.
Uvedené ceny jsou bez DPH

stálá služba - 776 33 22 18
www.vysocanskezahrady.cz
NONSTOP zdarma 800 26 11 28
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STRUPČICE

Vodní hrátky některým borcům zamotaly hlavu
Strupčice - Oblíbená letní akce,
tradiční Vodní hrátky na strupčickém koupališti, letos připadly na
sobotu 22. července. Na jejich pořádání se spolu s obcí Strupčice
poprvé podílel Dobrovolný svazek
obcí Chomutovsko.
„V různých zábavných soutěžích
soutěžilo sedm týmů, složených
z místních i přespolních,“ uvedl
k veselé akci strupčický starosta
Luděk Pěnkava. „Ze začátku přišla menší sprška, ale pak se už
počasí umoudřilo. Diváků sice nebylo tolik jako v minulých letech,
ale ti, co přišli, jistě nelitovali. Legrace byla spousta.“
Veselí budily výkony žen i mužů,
kteří plnili různé obtížné úkoly,

To není zápas, to se dva borci
pokouší prasknout balónek.

Běžet rovně nemusí být vždy tak snadné, když předtím člověk desetkrát oběhne tyčku.
Foto 3x Jan Hubač
například museli mezi dvěma těly
prasknout balónek nebo převážet
´princeznu´ na vodáckém barelu.
„Takový slalom na lyžích na suchu
je také docela problém a když se
někdo měl desetkrát otočit kolem
tyčky a běžet, bylo také o zábavu
postaráno - jako by se najednou
konal závod totálně alkoholem
zmožených lidí,“ dodal starosta
Pěnkava s úsměvem.
Protože počasí bylo příznivé,
vydařila se i následující taneční
zábava pod širým nebem. Závěrem starosta připomněl, že
pohodovou letní kratochvíli letos
oproti minulým letům vyšperko-

vala skvělá travesti show. „Měli
jsme tu už nejrůznější vystoupení, ale tohle bylo opravdu famózní.“
(lm)

Starosta Pěnkava (na snímku)
si pochvaloval travesti show.

Cyklostezka
není pro auta!

Strupčice - Obce Strupčice, Vrskmaň a Otvice spojily síly proti
nešvaru, který se objevil po vybudování cyklostezky Chomutov
- Strupčice. Ta kopíruje bývalou železniční trať z Chomutova
do Mostu a během krátké doby
si získala mezi cyklisty oblibu.
V poslední době se ale stala také
oblíbenou alternativní cestou pro
motorová vozidla, pro které rozhodně není určena.
Problém byl projednán zastupitelstvy uvedených obcí, jejichž
územím cyklostezka prochází,
vždy v podstatě se stejným závěrem. Totiž, že o jeho vyřešení
by se měl postarat investor akce,
kterým je Ústecký kraj. Po urgenci
se tedy obce obrátily na kraj.
Pravděpodobné řešení nastínil
starosta Strupčic Luděk Pěnkava. „Při vjezdech na trasu cyklostezky budou umístěné závory,
které umožní průjezd cyklistům,
ale zabrání přístupu motorovým
vozidlům,“ uvedl Pěnkava. „Tyto
zábrany mají jednotné odemykání. Klíč k nim budou mít záchranné složky a obsluha cyklotrasy, které v případě potřeby
cyklostezku automobilu zpřístupní.“
(jh/lm)

Přes léto rozšiřují školku, opraví hřbitovní zeď a postaví sklad
Strupčice - Prázdniny jsou pro
děti, zaměstnanci obecního úřadu
během července a srpna rozhodně volno nemají. Kromě běžných

Pracovníci Metall Quatra museli
ve školce nejprve odstranit starou
podlahu v původní kuchyni.
16

provozních a údržbářských prací
se tu pustili do opravy hřbitovní
zdi.
„Už to potřebovala, je popraskaná, má opadanou omítku a pod
tašky, jež ji kryjí, místy zatéká,“
zdůvodnil nasměrování aktivity
pracovníků obce starosta Luděk
Pěnkava. „Bude to vcelku rozsáhlé - je potřeba celou zeď oklepat,
odstranit staré tašky z její horní
části, pak celé znovu nahodit
a opatřit fasádou. Měli bychom to
stihnout do podzimu.“
Kromě prací, jež obec zajišťuje
vlastními silami, jsou v běhu další
dvě rozsáhlejší investiční akce.
Firma Kejř ze Všestud pracuje na
výstavbě skladu u sportovní haly,
který sportovcům chyběl. Náklady
na něj činí 1,5 milionu korun.
Firma Metall Quatro z Vysoké
Pece pracuje na rozšíření ma-

Jiří Blažek při odstraňování tašek ze hřbitovní zdi. Foto 2x Luboš Mizun
teřské školy. Ke stávající budově školky přibude přístavba, což
umožní zvětšit jednak prostor kuchyně, jednak zřídit nové oddělení. Kapacita školky se tak zvýší ze

čtyřiceti na 68 dětí. Vše by mělo
být hotovo do ledna příštího roku.
Náklady na celou akci činí 8 milionů, 90 % z toho pokryje dotace
z ministerstva školství.
(lm)
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BOLEBOŘ

Bolebořské sympozium má za sebou malé jubileum - 15. ročník

Boleboř - Jubilejní patnáctý ročník Bolebořského sochařského
sympozia je minulostí. Zná své
vítěze, i když v tomto případě
určitě nešlo mezi tvůrci, kteří se
v místním areálu bývalého rekreačního střediska sešli, o nějakou
nevraživou rivalitu.

doly, a. s. a chomutovské knihkupectví DDD.
A jak se zakončení sympozia
líbilo? „Při podobných akcích pořádaných venku je vždycky hlavní
počasí. To nám přálo,“ vyjádřila se
po skončení sympozia místostarostka Ilona Malá. Podle počtu
hlasovacích lístků, kterých bylo

Cenu malířce Zdeňce Štefkové předává místostarostka Ilona Malá.
V pozadí vyhlašuje výsledky starosta Jan Juřina.
Foto Jindřich Pittner
sledovalo osm dní práce a poté přišel čas jejího zhodnocení.
Dřevěné sochy byly vystaveny

Ne úplně všechno se stihlo včas
dokončit. Papoušek Ivy Šimkové
se dočkal konečných úprav už za
přítomnosti návštěvníků závěrečného vyhodnocení.
Letos se tohoto pravidelného
tvůrčího setkání sochařů (dá-li
se tento termín použit pro práce se dřevem), malířů a fotografů zúčastnilo 24 mužů, žen
i dětí. Někteří z nich tvořili ve dvou
oborech.
Po oficiálním zahájení, které
proběhlo v pátek 30. června, ná-

Nejúspěšnější mezi sochami
byla Maska Jiřího Němce.

ve volném prostoru, obrazy a fotografie uvnitř střediska. Lidé, kteří se v sobotu 8. července přišli
podívat, mohli shlédnout kulturní
program, posedět u občerstvení
a poklábosit se sousedy. Zároveň
však byli všichni porotci. O nejúspěšnějších výtvorech se totiž
rozhodovalo prostřednictvím hlasovacích lístků.
Vše vyvrcholilo závěrečnými oficialitami, když starosta obce vyhlásil výsledky hlasování a nejúspěšnější tvůrce odměnil poháry,
finančními i věcnými dary, které
poskytli sponzoři, Severočeské

Když jde o občerstvení, nemůže
chybět koutek s pochoutkami Bolebořských bab.
o sto víc než vloni, lze soudit, že
akce přilákala více lidí. Atmosféra
tu byla fajn, taková sousedská.
Takže za obecní úřad můžu říct, že
jsme byli nadmíru spokojeni.“ (lm)

Nejúspěšnější tvůrci Bolebořského sympózia 2017
Sochaři:
Jiří Němec - Maska
75 hlasů
Malíři:
Zdeňka Štefková- Růžové opium 25 hlasů
Fotografové: Jindřich Pittner - Tajemný svět
80 hlasů

VRSKMAŇ

Vrskmaňský CV Fest: sedm porcí rockového nářezu
Vrskmaň - Už počtvrté hostil v sobotu 22. července sportovní areál
ve Vrskmani multižánrový hudební festival CV Fest. Zdar podobných letních akcí bývá závislý na
počasí. To vrskmaňskému malému festivalu zřejmě přeje, stejně
jako v minulých letech proběhl za
´dohledu´ sluníčka. To mělo jistě
vliv i na žízeň publika, což zase
prospělo atmosféře.
CV Fest nabídl divákům různé rockové styly, převážně tvrdší (punk, deathcore, metalcore,
thrash apod.). Na pódiu se střídavě představily kapely z Čech
(Synové výčepu, Alike, Behind

Brněnská Morčata na útěku zabodovala u publika nejen říznou muzikou, ale i svérázným, poněkud drsnějším humorem. Foto Luboš Mizun

The Mirror), jižní Moravy (X-Core, Morčata na útěku), i z regionu
(Victims, Bahrainn).
Návštěva byla o pětinu vyšší
než loni, vstupem prošlo šest
set příznivců rocku obou pohlaví
a všech generací - od malých
dětí až po ty, které by bylo možno nazvat seniory, kdyby se tento
pojem s rockovou hudbou nevylučoval. Pivo teklo proudem, muzika šlapala, počasí bylo příjemné
- co víc si přát? „Věřím, že si to lidi
užili a za rok se tu zase sejdeme
u pořádného nářezu,“ zhodnotil
akci její hlavní organizátor Honza
Klučerovský.
(lm)
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1. SK Jirkov vybojoval postup do krajské soutěže
Březenecký fotbal slavil: tamní
klub 1. SK Jirkov vyhrál Sdružený
okresní přebor mužů a postoupil
do krajské soutěže.
Cesta to byla složitá, začátek
jarní sezóny se příliš nevydařil,
takže se bojovalo až do posledního kola. V něm žádný ze tří
adeptů na vítězství (viz tabulka)
neklopýtl, ale Jirkov si udržel
nejtěsnější náskok. Naštěstí obě
jarní prohry, které mužstvo navíc
utrpělo před vlastními diváky, byly
s týmy, jež postupové ambice neměly. Jako rozhodující se tak ukázaly zápasy, v nichž 1. SK ´loupil´
u svých rivalů. Z Lomu přivezl dva
body za vítězství v penaltovém
rozstřelu, čtyři kola před koncem
pak vyhrál 3:1 v Údlicích.
Jak hodnotí výkony mužstva

tězi, za určitých podmínek jsme
mohli skončit i třetí. O to větší radost jsme pak měli.“
V 1. B třídě - skupině C, budou
fotbalisté z Březence potkávat obtížnější soupeře. Jaké mají ambi-

předseda výboru klubu Petr Urban? „Do sezóny jsme nešli s postupovými ambicemi, chtěli jsme
uhrát co nejlepší výsledek. Přišly
i výkyvy, ale vcelku tým podával
solidní výkony. Dobré bylo, že se
hrálo až do konce. Ještě před posledním kolem nebylo jasné o ví-

ce? „Na podzim bychom chtěli nasbírat co nejvíc bodů, na jaře se
pak soustředit na boje o udržení,“
nastiňuje P. Urban. „Důležité je,
aby v zápasech, v nichž můžeme
uhrát body, tedy s kluby ze spodku tabulky, nechyběli klíčoví hráči.
Pokud se záchrana nepovede, nic

Chvíle radosti po posledním vítězství, jež zajistilo postup. Foto archiv 1. SK

MALÁ KOPANÁ

CHLMF Cup opět získala Jablíčka

Staronoví vítězové - Jablíčka Chomutov.
O víkendu 15. - 16. července
proběhl na fotbalovém stadionu
v Březenci 22. ročník turnaje
CHLMF CUP. Střetlo se v něm
čtyřicet týmů. Ty odehrály v sobotu 60 zápasů v deseti čtyřčlenných skupinách, dalších 40
v neděli, nejprve v osmi tříčlenných skupinách a pak ve vyřazovacích duelech.
Tímto sítem prošly nejúspěšněji
čtyři týmy - dva vítězové z před18

Foto Ladislav Chlíbek

chozích let (Jablíčka Chomutov
- 2015, Vamiro Chomutov - 2016)
a dva nováčci, Atletico Most a Katalánci Most. V semifinále se tým
Vamiro střetl s Katalánci, kteří
překonali loňského vítěze až v penaltovém rozstřelu. Ten rozhodoval i o celkovém vítězi, když finále
mezi Jablíčky a Atleticem skončilo
1:1. Rozhodující penaltu proměnil
chomutovský Petr Tichý a tak vítězství brala Jablíčka.
(lm)

se neděje, život jde dál a fotbal
hrajeme hlavně po radost.“
Pracuje se také na posílení
kádru, klub má vytipované tři čtyři hráče, s nimiž jedná. Nabízí se

otázka, co může v amatérském
fotbalu klub případným novým
hráčům nabídnout. „Jako výbor
se snažíme dělat vše pro to, aby
mužstvo mělo pokud možno ideální podmínky - zajistili jsme soustředění, účast na turnaji v malé
kopané, letní turnaj, pro každého
hráče kompletní tréninkové vybavení,“ vypočítává P. Urban. „Ale
peníze za hru - na to fotbal na této
úrovni není nastavený. Možná je
to jiná věc, která je důležitá - že
tu funguje dobrá parta, nejsou tu
žádné hvězdy, ale je to skutečný
tým. A to také není všude samozřejmostí.“
Jak se bude tomuto týmu dařit
v nové soutěži, se ukáže poprvé
v neděli 27. srpna.
(lm)

Čelo tabulky okresního přeboru mužů - východ po sezóně 2016/17
		
výhry prohry
skóre
body
1. 1. SK Jirkov
18
6
64:34
52
2. SK Viktoria Lom
17
7
94:38
51
3. TJ Sokol Údlice B
17
7
93:54
51
ATLETIKA

Markéta Štolová, další šampiónka
a rekordmanka z městského gymnázia
Markéta Štolová, studentka
Městského gymnázia Jirkov a atletka TJ VTŽ Chomutov, překonala v květnu český dorostenecký
rekord na 100 m překážek časem
13:31 a splnila tím limit na mistrovství světa do 18 let v Keni.
Před odletem do Afriky ještě
stihla v červnu na mistrovství
republiky juniorů a dorostu vybojovat tituly v běhu na 100 a 300
metrů překážek.
Světový šampionát v keňském
Nairobi se konal od 12. do 16. července. O postup do finále běhu na
100 m překážek bojovalo v sobotu
15. července devatenáct závodnic

ze čtrnácti zemí. Markéta ve svém
rozběhu skončila druhá, což znamenalo účast v nedělním finále.
V něm už na konkurentky z Jamajky, Venezuely a Francie nestačila
a doběhla šestá. I přesto lze její
výkon považovat za úspěch a především příslib do budoucna. (r)

Cílová fotografie z rozběhu, v němž Markéta doběhla druhá.
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FOTBAL

SK Ervěnice - Jirkov: ohlédnutí za sezónou 2016/2017

Jako každý rok, i letos v létě
hodnotil sekretář SK Ervěnice Jirkov Miroslav Šístek uplynulou
sezónu. Podívejme se jeho očima
na bilanci A i B týmu mužů.
A - mužstvo přezimovalo na šestém místě tabulky krajské I. A třídy, skupiny B, když na podzim ze
třinácti zápasů získalo 20 bodů
při skóre 26:23. Realizační tým
se na jaře neměnil, stejně jako
hráčský kádr. „Po dlouhodobém
zranění se vrátil Jakub Národa,
ale polovinu soutěže laboroval se

zraněním Trávníček a když se přidal Caithamr, rozpadla se stopérská dvojice, což vedlo k inkasování řady branek,“ popisuje proměny sestavy M. Šístek. Jarní start
se týmu vydařil - dlouho držel třetí
místo. „Zbytečné prohry doma
s Domoušicemi a Podbořany nás
ale o lepší umístění připravily.“
V jarní části mužstvo získalo 21
bodů za šest výher a tři prohry na
pokutové kopy, skóre bylo 23:25.
Celkových 41 bodů přineslo konečné umístění stejné jako na podSnímek ze zápasu SK Ervěnice B - Vejprty (4:2). Domácí brankář René
Drab při zmaření gólové přiležitosti hostů.
zim - šestou pozici. Nejlepší střelci: Král (6 branek), Haviar a Dvořák (oba 5).
Béčko hrající krajskou I. B třídu,
skupinu C, bylo po zimě 11. ze
čtrnáctimístné tabulky. Na jaře
se v týmu objevovaly nové tváře.
„Mužstvo doplňovali končící do-

Snímek z nevydařeného utkání A týmu s Domoušicemi (1:4). S číslem
9 Jan Král, s čelenkou Samuel Dvořák.
Foto 2x Vladimír Kapuš

rostenci Mostovoj, Tancoš, Šlachta a Růžička, kteří se jeví velmi
dobře,“ uvedl Šístek. Cílem bylo
v soutěži se udržet, což se podařilo. Oproti podzimu si mužstvo
dokonce o jednu příčku polepšilo,
skončilo desáté. Nejlepší střelci:
Niš (9 branek), Proll (5). (mš/lm)

SK Ervěnice - Jirkov děkuje všem funkcionářům za práci pro klub
a sponzorům, kteří klub podporují finančně. Jsou to: město Jirkov,
firmy Fisad, Ariete personal s. r. o., Remis-NBC s. r. o., Intermont
Opatrný, Severní energetická a.s., ČEZ a. s. a restaurace FkEr .

STREET WORKOUT

Titul mistryně republiky otevřel Pavle Šulistové cestu na mistrovství světa

Na sklonku června se v pražských Holešovicích konalo mistrovství ČR ve street workoutu.
Chomutovský tým Street Hard
Workers na šampionát vyslal čtyři
zástupce (Pavla Šulistová, Klárka
Čuříková, Yuriy Sasyn, Zdeněk

Pavla Šulistová při cvičení...

Kraus). Přestože ani muži se v nabité konkurenci rozhodně neztratili, když se dostali mezi finálovou
pětici, ženy zazářily a obě získaly
medaile.
Bojovaly o ně ve trojici spolu s obhájkyní mistrovských titulů z let
2015 a 2016, Kateřinou Weisserovou z Karviné. Ta týden před
MČR poslední vzájemné měření
sil vyhrála, a tak se dalo čekat, že
teď bude umístění stejné.
V prvním kole úřadující mistryně
ČR ukázala své precizní cvičení.
Jirkovačka Pavla Šulistová z chomutovského týmu nastupovala
se zdravotním omezením, po několikadenní léčbě zablokovaného

krku. Nakonec se díky masérům
podařilo blokaci krční páteře
částečně odstranit a Šulistová
předvedla jak těžké dynamické
věci na hrazdě, tak i silové cviky.
Její uvolněný styl dával tušit, že
boj o celkové prvenství mezi ní
a Weisserovou bude těžký. Ve finále vyšlo oběma chomutovským
ženám vše, co měly připravené,
a tak se s napětím čekalo na vyhlášení výsledků.
Na třetím místě byla vyhlášena Klárka Čuříková a na druhém
Kateřina Weisserová. V tu chvíli
chomutovský tým vybuchl nadšením, protože bylo jasné, že novou
mistryní ČR, která pojede repre-

Workout je sportovní aktivita s vlastní vahou těla, která zahrnuje různé cviky na veřejných sportovních hřištích, především na
hrazdě, bradlech, žebřinách, horizontálních žebřících, kruzích a
jiných konstrukcích, nebo i bez jejich použití

zentovat Jirkov a naši republiku
na mistrovství světa do Moskvy,
je Pavla Šulistová.
(rv)

...a ve chvílích triumfu. První
chvíle v roli mistryně (uprostřed).
Foto archiv Hard Street Workers
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telefon: 474 680 337

čtvrtek 17. 8.
17:00 Emoji ve filmu animovaný
20:00 Atomic Blonde: Bez lítosti thriller

pátek 4. 8.
9:00 Tehdy spolu drama
17:30 Dunkerk válečný
20:00 Valerian a město tisíce planet scifi

pátek 18. 8.
9:00 Kráska a zvíře rodinný
17:00 Já, padouch 3 animovaný
20:00 Po strništi bos drama, komedie

sobota 5. 8.
17:00 Maxinožka animovaný
20:00 Dunkerk válečný

sobota 19. 8.
17:00 Emoji ve filmu animovaný
20:00 Po strništi bos drama, komedie

neděle 6. 8.
17:00 Auta 3 animovaný
20:00 Mumie fantasy

neděle 20. 8.
17:00 Emoji ve filmu animovaný
20:00 Atomic Blonde: Bez lítosti thriller

čtvrtek 10. 8.
17:00 Já, padouch 3 animovaný
20:00 Baby Driver thriller

čtvrtek 24. 8.
17:00 Velká oříšková loupež 2 animovaný
20:00 Spiderman: Homecoming akční

pátek 11. 8.
17:30 Válka o planetu opic scifi, akční
20:00 Spiderman: Homecoming akční

pátek 25. 8.
17:30 Po strništi bos drama, komedie
20:00 Zabiják a bodyguard komedie

sobota 12. 8.
17:00 Emoji ve filmu animovaný
20:00 Transformers: Poslední rytíř akční

sobota 26. 8.
17:00 Velká oříšková loupež 2 animovaný
20:00 Temná věž akční

neděle 13. 8.
17:00 Emoji ve filmu animovaný
20:00 Dunkerk válečný

neděle 27. 8.
17:00 Emoji ve filmu animovaný
20:00 Po strništi bos drama, komedie

telefon: 474 684 560

Pohádkový svět

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.
neděle 13. 8. 10:00 - 16:00 hodin
Kostýmované prohlídky zámku
Mimořádné kostýmované prohlídky
historického okruhu zámku.
Vstupné 60 a 120 Kč.

pondělí - pátek 8:00 - 17:30 hodin
Miniškolka
Možnost docházení dětí denně nebo
dle potřeby jen určité dny v týdnu.

pátek 1. 9.
9:00 Z Paříže do Paříže válečné dramae
17:30 Temná věž akční
20:00 Barry Steel: Nebeský gauner krimi
sobota 2. 9.
15:00 Hurvínek a kouzelné muzeum
animovaný
17:30 Po strništi bos drama, komedie
20:00 Válka o planetu opic scifi, akční
neděle 3. 9.
15:00 Hurvínek a kouzelné muzeum
animovaný
17:30 Zabiják a bodyguard komedie
středa 6. 9.
17:00 Emoji ve filmu animovaný
20:00 Loganovi parťáci komedie
čtvrtek 7. 9.
17:30 Barry Steel: Nebeský gauner krimi
20:00 Temná věž akční
pátek 8. 9.
17:30 Po strništi bos drama, komedie
20:00 Terminátor 2: Den zúčtování scifi
sobota 9. 9.
15:00 Hurvínek a kouzelné muzeum
animovaný
17:00 Terminátor 2: Den zúčtování scifi
20:00 Temná věž akční

Zámek Červený Hrádek
Celý měsíc

čtvrtek 31. 8.
17:00 Hurvínek a kouzelné muzeum
animovaný
20:00 Spiderman: Homecoming akční

sobota 26. 8. 10:00 - 16:00 hodin
Hradozámecká noc
Rozloučení s létem v záři měsíce
i plamenů.
Návštěvníky provedou středověcí
páni zámku. Mimořádné prohlídky
proběhnou v 15:30, 17:00, 18:30
a ve 20:00 hodin.
Od 17:00 doprovodný program na
nádvoří: rytířské souboje, ohnivá
show, středověká hudba.
Vstupné na prohlídky: 100 Kč dospělí, 50 Kč děti (zahrnuje i vstup na
doprovodný program).
Vstupné na nádvoří: 40 Kč dospělí,
20 Kč děti.

neděle 10. 9.
15:00 Hurvínek a kouzelné muzeum
animovaný
17:30 Po strništi bos drama, komedie

Městská knihovna
telefon: 474 654 007
pátek 25. 8. 17:00 hodin
Čaroděj
Loutkové divadelní představení
pro děti. Vstupné 50 Kč.
Hrají Toy Machine

Městská věž

Archa 777 - Mateřské centrum

telefon: 474 654 077

Dětský klub

Opět zahájen provoz Muzea Jirků.
Výstava je otevřena vždy od úterý do neděle od 10 do 16 hodin.

Svépomocná skupina rodičů s dětmi; pondělí -pátek od 10 do 12 hodin,

telefon: 723 457 269

odpoledne do 18 hodin pouze na objednání (den předem).

