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" L e to s c h c e m e s J i rk o v áky
p ře k o n a t č e s k ý re k o rd "

Jirk ovští zastupitelé dodatečně zařadili
do plánu letošních investičních akcí
rekonstrukci hři ště u ZŠ Nerudova

Rozhovor s Milanem
Dzuriakem o novinkách
v letošním ročníku
Cesty proti bolesti.
Co nabídne červnová
akce, jak je na tom se
zdravím a jak vnímá
uplynulé tři roky plné
charity?

k vět en 2 01 8

Dvě mateřink y
otevřou zahr a d u
pro veřejnost
Zahradní hřiště v MŠ Kaštánek
a MŠ Pohádka budou odpoledne
k dispozici veřejnosti. Bude se
o ně starat správce
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Nejbližší veřejné zasedání městského zastupitelstva se koná
23. května od 13 hodin v zasedací místnosti radnice.

NESTĚŽUJTE SI OKOLO, NAPIŠTE TO PŘÍMO NÁM!

Dotaz: Dobrý den, měl bych dotaz ohledně zúžení Dvořákovy ulice. V místě u Penny Marketu, kde je výjezd RZS! Zajímalo by mě,
proč je vozovka zúžená natolik, že dva autobusy se v místě prostě
neprotnou! Pracuji jako hasič a vím, jak je obtížné tyto zúžené ulice
projíždět s hasičským vozem při jízdě k zásahu! Chápu,že se ulice musí kvůli bezpečnosti zmenšit, ale tohle....? Doprava houstne
a místo aby se jí ulehčilo, tak se tam budou tvořit jen zácpy, protože
dva autobusy se v místě zúžení prostě neprotnou! Kdyby se ulice
zúžila celá rovnoměrně, tak to pochopím,ale proč je zde několik
záhybů ostrůvků, výběžků atd? Někdo zřejmě zapomněl,že v ulici
také jezdí autobusy? Děkuji za odpověd!
Martina Cermanová, odbor majetku města a útvar investic.:
V současné době ještě není rekonstrukce komunikace dokončena,
není doasfaltována komunikace v celé šířce a nejsou dokončeny
oba ostrůvky v místě přechodů pro chodce (u polikliniky a u přechodu z parku k Penny). Šířka komunikace sedm metrů je dostatečná
a v místech ostrůvků je komunikace široká jedenáct metrů. U výjezdu od RZS je v křižovatce taktéž dostatečná šířka. Projektovou
dokumentaci zpracoval autorizovaný dopravní inženýr a vždy před
vydáním stavebního povolení tuto dokumentaci schvaluje Dopravní inspektorát PČR. Projektová dokumentace musí splňovat platné
vyhlášky a parametry. V současné době je to pouze staveniště a
na to, že budou po komunikaci projíždět mimo jiné i autobusy a
trolejbusy, určitě nikdo nezapomněl. Je potřeba počkat, až bude
stavba dokončena.
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Květinové slavnosti se vracejí.
Víc úsměvů jinde nenajdete
Dětský smích z pódia, potlesk dospělých z hlediště. Je to
osm let, kdy jsme při
přehlídce jirkovských
školek
naposledy
zaplnili kulturní dům
Zdeňka Glückseliga. Pamatujete na
Květinové slavnosti,
které se tu pravidelně pořádaly? Letos
je chceme obnovit.
A doufáme, že v divadle bude
stejně plno jako tehdy v Nových
Ervěnicích!
Bude to velký den pro děti, učitelky i rodiče. Malé snaživé dušičky na tak velkém jevišti! Zase
budou cvakat fotoaparáty a vrnět
videokamery. I když dnes možná
SETKÁNÍ

daleko více chytré
mobilní telefony...
Děti už teď pilně
cvičí. Někdo má
trochu trému, jiný
to bere jako samozřejmost. Všechny
ale chtějí rodičům
ukázat, co v nich
je. Určitě budou
trochu
roztržité,
možná někde klopýtnou nebo zapomenou kousek písničky. Nic,
co by nespravil jeden povzbuzující úsměv z hlediště od maminky
nebo tatínka. Budete tam, viďte?
Rádi Vás v úterý 22. května uvidíme!
Eva Kozlerová, ředitelka Mateřské školy Jirkov

Vedení města se sejde
s obyvateli Březence
a Červeného Hrádku

Místostarostka zve
na další jednání se
zástupci SVJ

Pravidelná setkání vedení města
s obyvateli okolních osad už má
své jarní termíny. Obě proběhnou
v květnu v místních restauracích.
Jako první se lidé z radnice sejdou s obyvateli Červeného Hrádku, a to v pondělí 21. května. Setkání začne v 17 hodin a hostit ho
bude známá místní restaurace
U Ježků.
O dva dny později, tedy ve středu
23. května, je v plánu podobné setkání v Březenci. Tady mohou lidé
přijít s vedením města diskutovat
do restaurace Na Statku, opět od
17 hodin.
Za město budou na setkání starosta s místostarostkou a několika
úředníky z útvaru investic.
(r)

Ve středu 16. května se koná
další setkání zástupců místních
Sdružení vlastníků jednotek s místostarostkou Danou Jurštakovou.
Jednání proběhne v zasedací síni
městského úřadu a začíná v 16.30
hodin. Probírat se bude aktuální situace ve městě s ohledem na problémy některých SVJ a jako vždy
dojde i na běžné záležitosti, se
kterými se lidé na sídlištích musejí
vypořádávat. 		
(r)

Měsíčník pro obyvatele Jirkovska
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OTEVŘENÁ HŘIŠTĚ

Zahrady u dvou mateřských škol
budou otevřené pro všechny

Kromě MŠ Kaštánek v centru města dá své hřiště k dispozici veřejnosti také MŠ Pohádka ve Školní ulici
Loňská zkušenost s otevřenou
zahradou mateřské školy ve Smetanových sadech dopadla na výbornou. Pro letošek proto město
zpřístupní hned dvě hřiště v areálu mateřinek.
Už od 1. května je otevřené zahradní hřiště MŠ Kaštánek, kde
jsou od loňského podzimu i nové
herní prvky. „Měli jsme na loňské
otevření samé pozitivní ohlasy
a při pěkném počasí bývala zahrada vždy plná,“ pochvaluje si
vedoucí školky Jaroslava Chrtková. Výhodou je, že místní děti
hřiště znají, navíc je udržované
a hlídané správcem.
Stejnou možnost teď budou mít
rodiče malých dětí z okolí MŠ Pohádka ve Školní ulici. Zahradní
hřiště tu otevřou pro veřejnost od
25. května, kdy nastoupí správce
placený úřadem práce.
„Jsme rádi, že naše zahrada ožije i odpoledne,“ těší se na novinku
vedoucí školky Miroslava Poláková. „A také jsme rádi za správce, protože tu míváme problémy

Zahrada u MŠ Pohádka ve Školní ulici se od 25. května otevře vždy na odpoledne i pro veřejnost. Na snímku si
na hřišti hrají děti ze třídy Motýlci. 						
Foto Josef Dušek
s vandaly, i když je hřiště zavřené,“ dodává.
I tady by uvítali nové herní prvky. „Podle možností rozpočtu
budeme zvažovat jejich doplnění

během podzimu,“ přislíbil vedoucí
odboru školství a sociálních věcí
Karel Bernt.
Zmíněné zahrady budou pro
veřejnost otevřené každé odpole-

INVESTICE

Přestavba hasičárny se protáhne, muzeum
a infocentrum budou zřejmě až příští rok

Člověk míní, zákon mění. Plánovaná rekonstrukce Hasičského
domu v Tyršově ulici potrvá déle,
než se čekalo. Investici pozdrží
náročnější výběrová řízení.
Letos se určitě začne s první
části přestavby, tedy stavebními
úpravami. Dodavatele už město
vybralo a podařilo se mu vysoutěžit výhodnější cenu. Práce vyjdou na 14,8 milionu korun, což
je o dva a půl milionu méně, než
na kolik vyčíslil náklady projektant
ve stavebním rozpočtu. „Věříme,
že podobně se nám podaří snížit náklady i při soutěži na vnitřní
expozici,“ dodává k tomu starosta
Radek Štejnar.
Na dodávku expozice pro infocentrum a muzeum se však musí
vypsat výběrové řízení zvlášť.

Hasičský dům v Tyršově ulici, který čeká rekonstrukce.
Podle zákona spadá tato akce
do takzvané nadlimitní veřejné
zakázky, u níž jsou lhůty pro výběr dodavatele podstatně delší.
„Zatím nám to vychází tak, že na
dokončení expozice dojde zhruba
v únoru či březnu příštího roku,“
informoval vedoucí odboru majetku města a útvaru investic Milan

Reiner. Původně se plánovalo, že
se vše stihne do konce roku.
Díky tomu se letos zřejmě nevyčerpá celá suma, určená na tuto
akci v rozpočtu. Vedení města
se proto rozhodlo peníze použít
na jinou investici, konkrétně na
rekonstrukci školního hřiště u ZŠ
Nerudova. Ta byla v letošním plánu ´první pod čarou´. Píšeme o ní
více na straně 5.
Hasičský dům bude po přestavbě sloužit jako nové informační
centrum a interaktivní muzeum
hasičské techniky. Prim budou
hrát moderní technologie, významné historické události budou například ztvárněné pomocí
videomappingu a muzeum bude
mimo jiné lákat na obří počítačovou simulaci hašení.
(jd)

dne od 16 do 19 hodin, vyjma víkendů a jednoho letního měsíce,
kdy budou tyto školky zavřené.
Otevírat se budou pouze při pěkném počasí.
(jd)
JINDŘIŠSKÁ

V Jindřišské vznikl
osadní výbor
Lidé z Jindřišské chtějí mít lepší
přehled, co v jejich osadě město
chystá. Založili proto osadní výbor, jehož zřízení oficiálně posvětili i jirkovští zastupitelé.
Podle předsedy výboru Luďka
Urbana chtějí lidé z vesničky vědět co nejvíc především o plánované výstavbě rozhledny. „Mezi
místními panují obavy, jestli bude
pro takovou turistickou atrakci dostatečně zajištěná infrastruktura,
především parkování,“ objasňoval zastupitelům. Už nyní prý mají
místní občas problémy s tím, kde
a jak parkují běžní výletníci.
Osadní výbor má ze zákona
větší pravomoci směrem k vedení města. Má právo se vyjadřovat
k podnětům, které se týkají osady nebo předkládat návrhy na její
rozvoj.
(r)
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Služba pro neslyšící: Úředníci se
mohou spojit živě s tlumočníkem
Díky online tlumočení
do znakového jazyka si
neslyšící v Jirkově snáze
vyřídí vše, co potřebují

Radnice v Jirkově je od letošního dubna vstřícnější vůči neslyšícím. Zaregistrovala se totiž
do služby Tichá linka, díky níž se
mohou úředníci online spojit s tlumočníkem do znakového jazyka.
Jirkov se tím stal čtvrtou radnicí v Ústeckém kraji, která službu
využívá a neslyšícím tuto pomoc
nabízí. Princip je jednoduchý.
„Pokud na úřad přijde neslyšící
klient, my do příslušné kanceláře
zajdeme s tabletem, pomocí kterého se živě spojíme s tlumočníkem,“ popisuje vedoucí odboru
školství a sociálních věcí MěÚ Jirkov Karel Bernt. Díky tlumočníkovi, který ovládá znakový jazyk, se
pak neslyšící snadněji dorozumí
s úředníkem a rychleji vyřídí potřebné záležitosti.
Ze zkušeností sociálního odboru
přijdou na úřad jednotky neslyšících klientů ročně. „Ale to může
být tím, že je od návštěvy úřadu
odrazuje strach, že se tu budou
obtížně dorozumívat. Tahle bariéra teď padne,“ říká Bernt. S tím
souhlasí i starosta Radek Štejnar.
„Je lepší být na takové situace
připraven než jimi být překvapen,“
říká. A jak dodává místostarostka
Dana Jurštaková, jde o vstřícný
krok k lidem, kteří potřebují na
úřadě pomoc. „Takže má podle

Sluchově postižený student Michal Procházka při zkušebním spojení s tlumočníkem Tiché linky. Foto J. Dušek
Online tlumočení do znakového jazyka funguje v České republice
od roku 2010, a to 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Pracuje zde
čtrnáct tlumočníků a jen v našem kraji tlumočili v loňském roce dva
tisíce hovorů.

nás smysl, i kdyby šlo jen o deset klientů za rok,“ oceňuje novou
službu.
Tichá linka je jednou ze služeb
obecně prospěšné společnosti
Tichý svět, která pomáhá neslyšícím v celé České republice.
„Víme, že v Jirkově neslyšící žijí,
máme odtud i několik klientů,“
říká Karin Vaňková, manažerka
společnosti pro Ústecký kraj. Jak
doplnila, společnost je ráda za

každou instituci, která se ke službě přihlásí. „V žádném případě
nechceme linkou nahradit fyzické
tlumočníky, ale těch je poměrně
málo a chápeme, že nemohou být
vždy po ruce všem,“ dodává.
To potvrzuje také Michal Procházka, sluchově postižený student ústecké Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně. „Na jednoho
tlumočníka vychází asi sto padesát neslyšících,“ podotýká mladý

muž, který pro Tichý svět pracuje.
On sám využívá linku i osobně,
třeba pro telefonáty s doktory,
úřady nebo při řešení nouzových
situací. „Jednou jsem třeba zapomněl tašku v autobuse a domluvit
se na dopravním podniku by byl
problém. Proto jsem vylíčil svůj
problém tlumočnici na Tiché lince,
ta na podnik zavolala a taška se v
pořádku našla,“ vypráví.
Služba je zdarma, platí ji ministerstvo práce a sociálních věcí.
Radnice zajistila pouze tablet
s kamerou, pomocí kterého se
dá s Tichou linkou spojit. Plánuje
také posílit wi-fi signál v budově
úřadu. 		
(jd)

DOTACE SPORTU

Město rozdělilo peníze do sportu. Téměř všem přidalo
Mezi deset sportovních oddílů
rozdělilo město letos dotace určené na jejich celoroční činnost.
Individuální žádost byla jen jedna, drobný příspěvek získala také
sportovní lezkyně.
Letos Jirkov vyčlenil na činnost
místních sportovců 2,3 milionu
korun, tedy o dvě stě tisíc korun
více než loni. Díky tomu mohlo
město skoro všem klubům přidat.
Nejvíc to bylo u florbalistů, kteří
však dostali dotaci teprve podru4

hé. „Je to u nás mladý klub, ale
rychle se rozvíjí a rozšiřuje členskou základnu. Loni byla dotace napoprvé spíše symbolická,“
vysvětluje místostarostka Dana
Jurštaková.
Na květnovém zasedání budou
navíc zastupitelé schvalovat rozdělení dalšího milionu korun. Ten
letos město vyčlenilo pro sportovní kluby, které se starají o vlastní
majetek a potřebují peníze na investice do něj.
(jd)

Rozdělení dotací na činnost mezi sportovce pro rok 2018
SK Ervěnice - Jirkov (fotbal) - 716 000 Kč (loni 650 000 Kč)
Volejbalový klub Jirkov- 697 000 Kč (680 000 Kč)
Tenisový klub Jirkov - 203 000 Kč (197 000 Kč)
Lyžařský klub Jirkov - 180 000 Kč (173 000 Kč)
Florbal Jirkov - 176 000 Kč (100 000 Kč)
1. Sportovní klub Jirkov (fotbal) - 143 000 Kč (132 000 Kč)
Klub stolního tenisu Jirkov - 117 000 Kč (110 000 Kč)
Sportovní klub policie Hvězda Jirkov (karate) - 40 000 Kč (33 000 Kč)
Karate sport klub Jirkov - 15 000 Kč (25 000 Kč)
Šachový klub Slovan Jirkov - 8 000 Kč
Michaela K. (sportovní lezení) - 5 000 Kč

Jirkovské noviny

Téma

5/2018

NOVÁ INVESTICE

ZŠ Nerudova se také dočkala. Ještě
letos bude mít moderní školní hřiště
Město chce výběrové řízení vypsat co nejrychleji, aby firma rekonstrukci stihla během letních prázdnin
Víceúčelové hřiště s umělým povrchem, běžecký ovál se sprinterskou rovinkou, sektory pro skok
daleký a vrh koulí. Tak bude vypadat nové hřiště u školy v Nerudově ulici. Bude menší než to
dosavadní, ale daleko užitečnější.
Nakonec ani ředitel školy Petr
Jiráček po větším hřišti netoužil.
„Současný běžecký ovál má 330
metrů, v dnešní době už takové
parametry škola nevyužije. Kluci
si na tak velkém hřišti ani nezahrají fotbal,“ vysvětluje.
Navíc se hřiště v současné podobě skoro nedá udržovat. „Zavlažování trávníku je napojené na
klasický vodovodní řad, to by nás
vyšlo na několik tisíc za den,“ podotýká ředitel.
Děti ze školy sem stále chodí
cvičit, především kluci a holky
z druhého stupně. Současným
potřebám už ale nevyhovuje. „Třídy tu mohou cvičit lehkou atletiku,
pořádáme tu i naše školské závody. Ale jinak je to spíš taková louka,“ uznává Jiráček.
Nové hřiště bude mít běžecký
ovál dlouhý dvě stě metrů, po
jedné ze stran bude prodloužený
do šedesátimetrové sprinterské
rovinky. Uvnitř bude víceúčelové
hřiště s umělým povrchem, kde se
budou moci hrát nejrůznější míčové sporty.
Předpokládané náklady jsou
osm milionů korun, radnice chce
výběrové řízení vypsat co možná nejrychleji. Investiční akce
je kompletně připravená včetně
projektu a stavebního povolení,
výběrové řízení ale může trvat

Starosta Radek Štejnar (vlevo) si společně s ředitelem školy Petrem Jiráčkem na současném hřišti prohlížejí
nákres budoucího sportoviště. Na snímku dole detail plánovaného školního hřiště.
Foto Josef Dušek
i tři měsíce. „A my bychom rádi,
aby se stavělo přes prázdniny
a hřiště bylo připravené na začátku dalšího školního roku,“ dodal
k tomu vedoucí odboru majetku
města a útvaru investic Milan Reiner.
O novém hřišti pro nejstarší
základní školu v Jirkově se v poslední době hodně mluvilo, řada
radních i zastupitelů se za tuto
investici přimlouvala. Nakonec ji
zastupitelstvo na posledním zasedání mimořádně zařadilo do
plánu ještě na letošní rok. Ukázalo se totiž, že se letos zřejmě neutratí všechny peníze určené na
rekonstrukci Hasičského domu.
„Slibovali jsme, že když se během
roku peníze ušetří, na tuhle akci

určitě dojde. Teď svůj slib plníme,“
dodal k tomu starosta Radek Štejnar.
Do sportovního zázemí škol
město v posledních letech investovalo miliony korun. Loni podob-

ně zrekonstruovalo hřiště u ZŠ Budovatelů a nákladnou opravou
prošel také bazén na ZŠ Studentská. Tam se do budoucna uvažuje
rovněž o rekonstrukci školního
hřiště. 			
(jd)

Vedle hřiště ještě hala? To je na dvě volební období
V souvislosti se sportovištěm
pro ZŠ Nerudova se občas zmiňuje také případná stavba sportovní
haly. Ta by se vedle nového hřiště
vešla, ale zatím jsou to jen rané
úvahy.
„Je pravda, že pomalu ubývá
dětí a je otázka, jak by byla hala
využitá. Na druhou stranu spousta

nových sportů se hraje v halách
nebo se do nich stěhuje,“ přemítá
nad otázkou dalšího krytého sportoviště starosta Radek Štejnar.
Škola by halu zřejmě nevyužila,
má dvě tělocvičny a teď bude mít
nové víceúčelové hřiště. „Pokud
se ale ukáže, že hala bude přínosná pro sportovní život a volný

čas Jirkováků, jsem určitě pro,“
dodal starosta.
V tuto chvíli však stavbu nedovoluje územní plán. Ten je možné
změnit, nicméně takový proces
trvá déle než rok. „Myslím, že
příští zastupitelstvo se může rozhodnout, zda chce halu stavět
a tím pádem požádat o změnu

územního plánu. Stavět by se asi
začalo až v dalším volebním období,“ odhaduje starosta.
Prostor na sportovní halu na pozemku je, umístila by se v zadní
části dnešního hřiště. Určitě by
to však byla menší hala vhodná třeba na florbal, sálový fotbal
a podobné sporty. 		
(jd)
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MATEŘSKÉ ŠKOLY

Smích a potlesk: Mateřinky obnoví
přehlídku Květinové slavnosti

Jaro, léto, podzim, zima... Děti
z mateřské školy na Červeném
Hrádku už nacvičují tanec a písně ke svému vystoupení na téma
ročních období. V úterý 22. května je totiž čeká velká sláva - Květinové slavnosti. A nejen je, půjde
o velkou přehlídku všech jirkovských mateřinek.
„Trochu už nacvičeno máme,
teď ještě připravujeme kulisy a doplňky. Tři týdny před vystoupením

se do zkoušení vrhneme naplno,“
popisuje přípravy v MŠ Hrádek
její vedoucí Ivona Pavlovová.
V ostatních školkách probíhají
podobné přípravy. Někde pilují písničky, někde šijí kostýmy a
jinde poctivě nacvičují taneční
choreografii. Všechno směřuje
k úternímu odpoledni, kdy se na
pódiu Jirkovského divadla vystřídají děti ze všech deseti mateřinek.

Leckdo si možná vzpomene,
že podobná akce už v Jirkově
v minulosti probíhala. Je to tak,
první Květinové slavnosti (tehdy
s podtitulem Pampeliškové),
se konaly v roce 1999 v kulturním domě Zdeňka Glückseliga,
poslední pak v roce 2010. „Po
zavření kulturního domu jsme
neměli kde přehlídku uspořádat,
nikam jsme se nevešli,“ dodává
k tomu ředitelka MŠ Jirkov Eva

ÚKLID JIRKOVA

Ukliďme Česko, Den Země: Díky dobrovolníkům
zmizely z jirkovských lesů metráky odpadků

Prvním velkým úklidem byla v rámci akce Ukliďme Česko výprava,
kterou pořádali jirkovští Tomíci (Asociace turistických oddílů mládeže
ČR, TOM 1918 Stopaři) společně se zastupitelkou Darinou Kováčovou.
Pětatřicet dobrovolníků (většinou děti) vysbíralo hromady odpadků především okolo silničního obchvatu na horních sídlištích. PET lahve, igelitové tašky, dvě injekční stříkačky, ale i části aut, prasklý monitor nebo
lyže. To všechno jsou lidé schopní vyhodit za kraj silnice či do lesa. Po
čtyřhodinovém sbírání byl pro děti i dospělé v zahradě u Kludského vily
připravený oheň a buřty.
		
Foto Tom 1918 Stopaři
Den Země oslavili velkým úklidem školáci ze ZŠ Krušnohorská,
konkrétně kluci a holky ze tříd 6. D,
7. C a D, 8. C a D a 9. C. Vysbírali
a uklidili obrovský kus lesa nad
Kolibou směrem k Jindřišské.
Našli i kusy auta, pneumatiky,
celé dveře a samozřejmě spousty PET lahví. Bylo toho skoro půl
tuny! Akce proběhla ve spolupráci
s jirkovskými lesáky, kteří pro
školáky na závěr přichystali oheň
a buřty. „Všichni žáci i učitelky si
za úklid lesa zaslouží velký dík,“
dodal ředitel Lesů města Jirkova
Jaromír Fiala.
Foto archiv ZŠ
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V pondělí 9. dubna se žáci
4. A ze ZŠ Studentská znovu
zúčastnili pravidelné akce Ukliďme Česko. Prošli svou tradiční
trasu, sesbírali hromadu odpadků po nepořádných ´srnkách
a zajících´ a teď si prý moc přejí,
aby les zůstal dlouho čistý.
Foto archiv ZŠ

Kozlerová. Letos se společně
s městem rozhodla přehlídku obnovit. „Byla to krásná tradice, bylo
by škoda, kdyby zapadla úplně,“
dodává ředitelka.
Vystoupení školek bude rozděleno na dvě části. Prvních pět
mateřinek vystoupí od tří hodin,
po krátké přestávce se pak na
jevišti vystřídá dalších pět. Celá
akce je naplánovaná zhruba na
dvě hodiny. 		
(jd)
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Budky od školáků
doplní městské
parky a zahrady

Hmyzí domečky, krmítka a budky pro ptáky, netopýry nebo veverky. To všechno vyrobili v rámci
ekologické výchovy kluci a holky
ze ZŠ Studentská. Využili na to
dřevěné polotovary, které jim nakoupilo město. Část krmítek teď
radnice nabídne i veřejnosti.
„Budky osadíme do parků, hmyzí domečky chceme mít v zahradách mateřských škol. Deset
krmítek chceme nejprve nabídnout lidem ze sídlišť, jestli by měli
zájem je u svého bydliště umístit
a starat se o ně,“ říká Markéta
Buchtová z odboru majetku města a útvaru investic. Právě na její
e-mail m.buchtova@jirkov.cz je
možné se o krmítka hlásit.
Žáci k výrobě budek a krmítek
využili dřevo nakoupené od Lesů
ČR, a to se speciální certifikací
se zkratkou PEFC. Ta označuje
výrobky, které pocházejí z lesů
obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem, tedy maximálně ekologicky. 		
(r)

Krmítko vyrobené žáky ze ZŠ
Studentská.
Foto L. Čermák
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CESTA PROTI BOLESTI

"Letos chceme překonat český rekord.
Jirkováci nám s tím určitě pomohou!"
Rozhovor s Milanem Dzuriakem o dalším ročníku Cesty proti bolesti, jeho zdraví i týmu kolem nadačního fondu
čtyři nebo pět měsíců a hodně mi
to pomáhá. Dřív jsem se třeba třikrát za noc budil kvůli bolestem,
nemohl jsem dělat skoro žádný
sport. Teď už zase jezdím na kole,
chodím do posilovny, v noci se
vzbudím třeba jen dvakrát do týdne... Odhaduji, že se bolesti zmírnily tak o čtyřicet procent. Mám z
toho obrovskou radost.

Pořád plný energie, pořád plný
nápadů. Milanovi Dzuriakovi stačí jednou otázku nahodit a on ve
své rychlořeči spustí nekonečný
proud plánů, zážitků a nadšení
pro to, co dělá. Přitom Cesta proti
bolesti už dávno není jen projekt
jednoho nadšeného kluka. A on
to ví. „Bez perfektního týmu, který
věci kolem fondu a akcí zařizuje,
si to absolutně nedokážu představit,“ říká. Teď má před sebou
jednu z hlavních letošních akcí,
24. června odstartuje na náměstí
nový ročník této charitivní akce.

Bude to letos čtvrtý ročník
Cesty proti bolesti. Jdeš do
toho pořád se stejnou energií
jako na začátku?
No jasně, o tom nepochybuj!
Pořád mě to hrozně baví, navíc
mě maximálně nabíjejí pozitivní
ohlasy od lidí. Miluju ty společné
akce. A to nemluvím o cenách,
které jako charitativní projekt získáváme. To je také hodně příjemný impuls.

Dá se vlastně plánovaná akce
označit za start dalšího ročníku,
když jako nadační fond už fungujete po celý rok?
Je pravda, že fond funguje celoročně, máme už i zimní akce. Ale
vzhledem k tomu, že dřív začínala
Cesta proti bolesti vždycky touhle
letní akcí, pořád to vnímám tak, že
je to otevření další sezony a další
pomoci dalším lidem...
A co tedy máte na zahajovací
akci připraveno?
Je toho hodně. Opět to bude
charitativní běh přes Olejomlýnský park, pro rodiny budou otevřené pohádkové sklepy, pro menší
děti budou na náměstí nafukovací
atrakce. Na odpoledne jsou naplánované koncerty, vystoupí třeba kapela Sto zvířat nebo ATMO
Music. A samozřejmě bude probíhat charitativní prodej triček, náramků a dalších předmětů.
Máš na léto v plánu i nějaký
individuální výkon jako v loňských ročnících?
Letos jsme museli formát akce
trochu pozměnit. Vždycky jsem
po této akci vyrazil někam na
dlouhou cestu, ať už na kole kolem republiky nebo do Slovinska,
odkud jsem pak dojel do Jirkova.
Ale protože už pracuji, nemám
bohužel na tak dlouhou cestu čas,
měsíc dovolené mi nedají. Hodně
jsme přemýšleli, jak to letos udě-

Milan Dzuriak, iniciátor a tvář charitativní Cesty proti bolesti. Foto J. Dušek
Nebývá úplně zvykem ponechávat v rozhovorech tykání. Tentokrát
jsem udělal výjimku. S vykáním by se z rozhovoru vytratila energie,
a to by byla škoda. Kdo jste někdy s Milanem mluvil, víte o čem je
řeč. Energický, nadšený, pozitivní. A inspirativní. Ať to vydrží!
				
Josef Dušek, redaktor
lat. A přicházíme zase s něčím
unikátním a zajímavým.
A co to tedy bude?
Chceme překonat český rekord
v účasti ve štafetě na rotopedu
a zapojit do toho Jirkováky. Už
jsme jednali s agenturou, která rekordy zapisuje. Potřebujeme sto lidí, z nichž každý musí
šlapat tři minuty. To je pět hodin
jízdy na rotopedu a já věřím, že
to dáme! Navíc k tomu osobně plánuji ustanovit ještě jeden
nový český rekord. Budu celých
pět hodin šlapat na rotopedu
vedle štafety, což bude rekord
v počtu najetých kilometrů s Bechtěrevovou chorobou.

Pět hodin nepřetržitého šlapání, to musí být náměstí pořád
plné...
Máme to organizačně vymyšlené tak, že se lidé budou do štafety předem hlásit přes registrační
formulář, kde získají i konkrétní
čas, ve kterém pojedou. Přesné
instrukce už postupně zveřejňujeme na facebookové stránce nadačního fondu.
Zmínil jsi svoji nemoc. Jak jsi
na tom teď se zdravím?
Bechtěrevova choroba je nevyléčitelná, ale od pojišťovny mám
teď schválenou bioléčbu, což
je to nejlepší, co na Bechtěreva
může člověk dostat. Je to už asi

Mimochodem - cítíš se po
třech ročnících pořád na začátku nebo už máš pocit, že toho
máte za sebou dost?
Hodně jsme se posunuli. Každý rok se nám daří získat víc
a víc peněz, v čemž nám mimo
jiné obrovskou měrou pomáhá
charitativní advent a jeho organizátoři. Pomáháme dalším a dalším dětem, přidáváme další akce.
Už jsme také oficiální nadační
fond. A co je nejdůležitější - lidé
Cestu proti bolesti znají a věří jí.
Na druhou stranu děláme to jen
pár let a já nevím, kam až se to dá
v této oblasti dotáhnout. S velkými nadacemi typu Dobrý Anděl se
srovnávat nemůžeme, ale popravdě nemám představu, jak daleko
k nim máme.
Umíš si tohle všechno představit bez týmu kolem?
Absolutně ne! Máme naprosto
skvělý tým, za ty lidi bych dal ruku
do ohně. Kolikrát zírám, s jakým
zápalem a energií do toho jdou.
Sám bych tohle všechno nikdy
nezvládl. Ani si to neumím představit.
		
(jd)
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ČERVENÝ HRÁDEK

Salva ostrostřelců zahájila letošní kulturní sezonu

▲ Chomutovští ostrostřelci těsně před jednou hodinou zahájili slavnostní
salvou na nádvoří zámku kulturní sezonu.
▼ Ukázky výcviku dravců byly poučné i zábavné zároveň. Třeba sova
pálená na snímku je vycvičená i na to, aby na svatbu doručila prstýnky.
Doledět a sednout na ruku dívce vybrané z přihlížejících pro ni proto
nebyl problém.
▼► Děti byly nadšené především z kabaretu v podání hudebního divadla Hnedle Vedle. 				
Foto 3 x Josef Dušek

Součástí letošního zahájení kulturní sezony byla také jedna mimořádná akce, a sice vysazení
stromu Olgy Havlové. Mladý javor na počest bývalé první dámy
a zakladatelky nadace Výbor dobré vůle v zámeckém parku zasadili (nahoře zleva) ředitel KVIZu
Bedřich Fryč, ředitelka nadace
Monika Granja a starosta Jirkova
Radek Štejnar. Červený Hrádek je
jedno z pětaosmdesáti míst, kde
strom spojený se jménem Olgy
Havlové poroste. Foto J. Dušek

1000 aut v SEVERNÍCH ČECHÁCH
Kč
LETNÍ AŽ
SLEVY

90 000

Fotografie vozů jsou pouze ilustrativní. Akce „Slevy až 90 000 Kč“ se vztahuje na zlevněná vozidla uvedená na webové stránce www.aaaauto.cz/sleva nebo ji mohou využít všichni zákazníci, kteří si
zakoupí vozidlo v hodnotě vyšší než 50 000 Kč s rokem výroby od roku 2001 a současně využijí možnosti financování prostřednictvím vybraných produktů našich partnerů. Akce platí do odvolání.

CHOMUTOV
Pražská 4723
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KLUDSKÉHO VILA

Kludského zahradu zahájí mrkvová
záhada a zakončí Vladimír Merta
SOBOTA 19. 5., od 12.50 hodin

Sedm pevných bodů má letošní program Kludského zahrady.
V úvodu sobotního odpoledne se
pobaví především děti, hudební
večer zase potěší hlavně dospělé.
Akci odstartuje pražské Divadlo
100 opic se svým pouličním vystoupením, které s sebou přiveze
také svoji kapelu Chytej ušima.
Následovat budou dvě cirkusové
hodinky, z nichž minimálně jedna
děti nejen pobaví, ale také rozpohybuje.
Hudební část programu načne
duo zpěvačky a rockového písničkáře, po půldruhé hodině je
vystřídá čistě mužská dvojice muzikantů z kapely 5P a závěrečnou
tečku obstará svým koncertem
písničkář Vladimír Merta.
Zajištěno je občerstvení i doprovodné výtvarné dílny. Vstupné je
šedesát korun za dospělého a třicet za děti. 		
(jd)

▲ Cirkus Paciento děti nejen pobaví, ale také rozhýbe a naučí pár cirkusáckých kousků.
► Celou akci završí večerní koncert Vladimíra Merty
s doprovodem. Foto Josef Dušek, Barka Fabiánová

ČERVENÝ HRÁDEK

TIP NA ČERVEN

Znovu se sejdou lidé
ze zaniklých obcí

14.00 Zajíček a velká mrkvová záhada - divadlo
15.00 Chytej ušima – hudební pořad pro děti
16.00 Hmyzí cirkus – Cirkus Žebřík
17.00 Cirkus Paciento
18.00 Blanka Šrůmová a Jan Sahara Hedl
19.30 Luboš Pospíšil a Ondřej Fencl
21.00 Vladimír Merta

Města čtou 2018

SOBOTA 26. 5. od 15.00 hodin

Kyjice, Jezeří, Ervěnice, Újezd...
Obce, které již neexistují na mapách, ale ve vzpomínkách mnoha
lidí ano. A právě vzpomínání je
hlavní náplní tradičního Setkání
obyvatel zaniklých obcí, které se
koná pravidelně na louce před
zámkem. Bude tomu tak i letos
a stejně jako v minulých letech zahraje k příjemnému povídání Malá
Muzika Oldřicha Vávry.
(r)
DDM PARAPLÍČKO

Děti z Paraplíčka
předvedou, co umí
ÚTERÝ 15. 5. od 15.30 hodin

Přehlídku činnosti jednotlivých
kroužků a zájmových útvarů si
připravil na polovinu května Dům
dětí a mládeže Jirkov. V areálu
Paraplíčka ve Školní ulici předvedou děti své dovednosti a talent
v nejrůznějších oborech, od tance
přes hudbu po zpěv.
(r)

Pondělí 18. - pátek 22. června
Čítárna pod širým nebem
a každé odpoledne doprovodný
program. Takový je základní plán
akce Města čtou, kterou pořádá
jirkovská knihovna třetí červnový
týden. Venkovní knihovna bude
opět u kostela sv. Jiljí a otevřena
bude vždy od 10 hodin dopoledne. Odpolední program (besedy,
hudební vystoupení či divadlo pro
děti) má začátek naplánovaný
vždy na pátou odpolední.
(r)

Výstava v synagoze
Pondělí 11. června, 16.00 hodin
Prostory bývalé jirkovské synagogy poslouží znovu jako výstavní sál. Svá díla z celoročního projektu ´Cesta do země zaslíbené´
tu předvedou studenti výtvarného
oboru Základní umělecké školy
v Jirkově.
(r)
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ZŠ KRUŠNOHORSKÁ

Pořád se něco děje
aneb Velikonoční
jarmark ve škole

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Štědrému dárci poděkovali přímo ve školce

Prodej výrobků na Velikonočním
jarmarku.
Foto 2 x archiv ZŠ
„Paní učitelko, vy jste říkala, že
minulý týden začalo jaro. A kde
teda to jaro je?“ ptal se jeden
třeťáček paní učitelky poslední
březnové pondělí. Měl pravdu ten
chlapec. Podle kalendáře sice
jaro začalo, ale...
Ani ve středu 28. března to jarně nevypadalo. Z oblohy dokonce
sem tam spadla nějaká ta vločka.
Žáky a pedagogy základní školy
při Městském gymnáziu a Základní škole v Krušnohorské ulici
to však nezaskočilo a společnými
silami připravili na tento den vítání
jara vskutku ve velkém.
V prostorách školního dvora
probíhal již 2. ročník Velikonočního jarmarku. Prodávaly se zde velikonoční výrobky šikovných dětí
a paní učitelek. Celkem bylo utrženo 16 672 korun. Vydělané peníze budou využity žáky školy.
Po jarmarku si děti mohly zařádit na spontánní diskotéce, kde si
zatančily, zazpívaly si a pobavily
se. Prostě ´vítání jara´ jak se patří!

Divadelní soubor a nadšené děti.
Další mimořádnou událostí na
škole v posledních dnech byla
návštěva pražského loutkového
souboru Narcis. Mnohé dětičky
z prvního stupně viděly opravdovou loutku poprvé v životě. Hezky
a mile strávené chvíle ve škole, to
se dalo vyčíst z nadšených tváří
mladších žáčků.
Luďka Geciová, ZŠ Krušnohorská
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Společné foto po příjemné čtvrteční akci ve vrskmaňské MŠ Pošťáček.
Ve čtvrtek 19. dubna dopoledne navštívil naší Mateřskou školu
Pošťáček ve Vrskmani Jan Klas,
generální ředitel Řízení letového
provozu ČR s. p. Podnik totiž přispěl naší školičce velkým finančním darem na rozšíření školní
vybavenosti a my jsme chtěli jeho
zástupci jaksepatří poděkovat.
Díky tomuto příspěvku jsme si
mohli dovolit pořídit digitální piáno, nové skříňky na lůžkoviny pro
děti a výtvarný materiál, polstro-

vaný box na stavebnice, kuchyňku do hracího koutku a obrázkový
materiál k pohádkám. Moc si toho
vážíme, protože víme, že vše stojí
spoustu korunek.
Generálního ředitele jsme přivítali v naší MŠ krátkým programem
plným písniček, hádanek, básniček, hrou na Orffovy nástroje
a tanečkem. Na oplátku jsme jej
obdarovali pošťáckým autem
a proutěným košem plným vesnických produktů.

		

Foto archiv MŠ

Pokračovali jsme prohlídkou budovy, ochutnávkou pomazánek,
připravených naší paní kuchařkou, a závěrem jsme zhlédli nad
místním fotbalovým hřištěm leteckou show, kterou nám připravil
ochotný pilot z pesvického letiště.
Počasí nám přálo a celé dopoledne se vydařilo ke spokojenosti
všech. Děkujeme všem přítomným za milé setkání a návštěvu.
Budeme se těšit na další shledání!
Eva Bejčková, vedoucí MŠ

ZŠ BUDOVATELŮ

Jak jsme slavili Den svatého Patrika
Ve čtvrtek a pátek 15. a 16.
března přišli žáci naší školy v zeleném oblečení a v rámci hodin
anglického jazyka se jako každoročně pobavili s irským skřítkem
Leprechaunem.
Nejdříve si zopakovali reálie tohoto irského svátku, který se dnes
slaví po celém světě. Vyprávěli si
o malém chlapci, který se narodil
v Anglii, a kterého v šestnácti letech odvezli jako otroka do Irska.
Po šesti letech se mu podařilo
utéci, ale v rodné zemi už nebyl
šťastný, a proto se rozhodl vrátit
do Irska a šířit křesťanství. Jeho
sen se naplnil a Irsko se stalo
„One country under one God“.
Ano, mluvíme zde o svatém
Patrikovi, kterému se podařilo
z Irska vyhnat hady a sjednotit celou zemi. Následovala ta
nejzábavnější hra, kdy jsme se
s Leprechaunem po duze dostali

Žáci ZŠ Budovatelů v zeleném na Den svatého Patrika.
až k hrnci plnému zlatých mincí
a v rámci soutěžních úkolů si zopakovali symboly tohoto zeleného
svátku. Společně jsme si převyprávěli další zajímavé legendy
a zhlédli videa, jak lidé po celém
světě slaví v zeleném oblečení

Foto archiv ZŠ

a průvodech svého patrona Sv.
Patrika. Celý projekt jsme ukončili chutnou zelenou tečkou. Moc
jsme si to užili!
Žáci ZŠ Budovatelů s vyučujícími anglického jazyka
H. Armstark a P. Rohuschovou
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Jirkovská paleta: Odborná porota
vybrala nejlepší dětské práce

ZŠ STUDENTSKÁ

Green Life na 2. ZŠ
V úterý 10. dubna proběhl
u nás ve škole další díl ze série
projektu Nejbohatší ekosystémy
planety Země. Příznivci Green
Life se dozvěděli novou informaci
o rezervaci – v polovině března
rezervace překonala sto hektarů
území.
Monitorovací program v hloubi
národního parku Gunung Leuser
na Severní Sumatře v Indonésii
využívá i fotopast pořízenou naší
školou. Získává tak důkazy o existenci kriticky ohrožených druhů
zvířat za účelem jejich ochrany.
Naše fotopast byla umístěna do
koruny stromu a my jsme tak
mohli zblízka pozorovat krásná
zvířata v jejich nejpřirozenějších
podobách. Fotky a více informací
naleznete na http://pralesdetem.
cz/oko-pralesa/.
Jana Kužminská
ZŠ BUDOVATELŮ

Vítání jara v hodinách
anglického jazyka

Zleva Josef Šporgy, Sylva Prchlíková a Jiří Němec při posuzování výtvarných prací.
V pátek 6. dubna se sjela do ZUŠ
Jirkov odborná porota ve složení
litvínovská výtvarnice Sylva Prchlíková, výtvarník Josef Šporgy
Švancar a akademický sochař Jiří
Němec. Jejich úkolem bylo ohodnotit a vybrat ty nejzajímavější
a také nejoriginálnější výtvarné
práce, které byly školami zaslané
do 26. ročníku celostátní výtvarné
MĚSTSKÉ GYMNÁZIUM

soutěže Jirkovská paleta.
Pro tento ročník bylo vybráno
velmi aktuální téma Lidé všech
národů. Do letošního ročníku se
přihlásilo jednatřicet škol a zaslaly celkem 323 výtvarných prací
plošných, prostorových a keramiku. Nejvzdálenější školou, která
se zúčastnila, byla ZUŠ Chlumec
nad Cidlinou.

Foto Ivana Švejkarová

Ve čtvrtek 3. května se koná
slavnostní předávání diplomů
a cen výhercům v koncertním
sále ZUŠ Jirkov a následovat
bude vernisáž výstavy v Galerii
dětí. Všem zúčastněným děkujeme za zaslané práce a výhercům
srdečně gratulujeme.
Ivana Švejkarová, ZUŠ
Jirkov

Hokejový přírůstek do galerie trofejí

Do galerie trofejí studentů a absolventů z řad úspěšných sportovců Městského gymnázia Jirkov
přibyl vlastnoručně podepsaný
puk bývalého chomutovského
útočníka Pirátů a absolventa jirkovského gymnázia Davida Kämpfa. Ten je dalším českým hráčem,
který si splnil klukovský sen a tentokrát v dresu Chicaga zabodoval
v zámořské NHL.
Foto Erika Minaříková, Městské gymnázium Jirkov

Velikonoční hry aneb Kdo první
naťukne soupeřce vajíčko?
Egg knock, egg hunt, egg rolling
- slova znějící jako tajemné zaříkadlo, a přesto je něco spojuje.
Slovo egg - vejce, se kterým se ve
Velké Británii o velikonoční neděli
pojí různé aktivity. Britové vajíčka, která jim přinesl Easter Bunny - velikonoční zajíček, hledají
v domě i na zahradě, kutálejí je
ze svahů a závodí, kdo bude dole
první nebo se soutěží o prvenství
v naťuknutí vejce protivníka…
A protože k výuce anglického
jazyka patří také reálie anglicky mluvících zemí, všechny tyto
disciplíny si žáci ZŠ Budovatelů
v rámci oslav Velikonoc vyzkoušeli.
Teď už víme, proč nám vejce
nosí zajíc, proč se svátek v angličtině nazývá Easter a co dobrého
mají Angličané na své velikonoční
tabuli.
Hana Armstark a Petra Rohuschová, ZŠ Budovatelů
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Jarní prázdniny s Paraplíčkem

Během příměstského tábora, který pořádál jirkovský Dům dětí a mládeže
Paraplíčko, si děti užily spousty rozličných aktivit.
Foto archiv DDM
O jarních prázdninách pořádal
Dům dětí a mládeže Paraplíčko
Jirkov příměstský tábor. Ráno přivedli rodiče děti do DDM, kde na
ně čekal bohatý program. Děti
využily prostory Paraplíčka na výtvarné činnosti, besedu o zvířatech
v zoologickém koutku, cvičily jógu
a na balónech. Na výlet vyrazily do
MĚÚSS

Velikonoční koncert
pro jirkovské seniory
s kapelou Innamorata
Před Velkým pátkem, konkrétně ve čtvrtek 29. března, jsme
v jirkovském Městském ústavu
sociálních služeb U Dubu na velikonočním koncertě uvítali skupinu Innamorata.
Skupina se zaměřuje na osobitou interpretaci gotické a renesanční hudby světské i církevní.
K vystoupení používá repliky
dobových nástrojů zhotovených
podle dochovaných artefaktů.
Členové skupiny, vesměs učitelé, využili velikonoční prázdniny
a sjeli se z celých Čech, aby našim klientům mohli zahrát a zazpívat, za což mají náš velký dík.
Blanka Koblicová, MěÚSS
Jirkov
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Jungle arény, Lezecké arény, na
bowling a do kina.
Na konci týdne pátraly po zakopaném pokladu. O tradiční tábor je
vždy velký zájem, z dětí se stane
výborná parta a rodiče mají o děti
dobře postaráno.
Zdeňka Bolomská, ředitelka
DDM Jirkov

ŽENSKÝ KOMORNÍ SBOR

Premiéra se kvapem blíží
aneb Dívčí válka na obzoru
Přesně na Štědrý den 2017
dostal Ženský komorní sbor Jirkov od plukovníka Jana Zástěry
a textaře Martina Dismas Budka „Dívčí válku“, tedy notový part
a libreto. Od ledna 2018 se rozjel
nejen pilný nácvik, ale také ostatní
činnosti: vymýšlení kostýmů, organizace celého vystoupení (Jarní
koncert ŽKS Jirkov), hledání nejvhodnějšího důstojného prostředí
a termínu, propagace, plakáty...
prostě hodně práce.
V pondělí 5. února se uskutečnilo jednání zástupců ŽKS Jirkov se
starostou města Radkem Štejnarem a s potěšením mohu konstatovat, že představitelé města našemu sboru vyšli maximálně vstříc.
Však dobře vědí, že Komorák vždy
hrdě a dobře doma i v zahraničí reprezentuje město, jehož jméno má
i ve svém oficiálním názvu – Jirkov.
Premiéra se uskuteční v pátek
18. května 2018 na zámku Červený Hrádek. Začátek Jarního koncertu ŽKS Jirkov, jehož částí je i
„Dívčí válka“, je v 19 hodin.
A že autoři berou svou úlohu
naprosto vážně dokládá fakt, že
Martin Dismas Budek se již několikrát zúčastnil pátečních zkoušek
Komoráku. Dokonce proběhlo
i dvoudenní soustředění v prosto-

rách ZUŠ Jirkov. Tvrdá práce do
podvečerních hodin pod vedením
režiséra byla nakonec odměněna dobrým pocitem ze zvládnutí
choreografie, o vtipném komentáři autora libreta ani nemluvě. A do
Jirkova se chystá i autor hudby Jan
Zástěra. Prostě vše musí klapnout!
Doma už pilně šijeme kostýmy,
vymýšlíme doplňky, zkrátka, už se
moc těšíme! A nejen my, toto jedinečné premiérové ztvárnění Dívčí
války v Jirkově si nenechají ujít ani
hostující členky nejen z Jirkova,
ale i z Chomutova či Manětína. Jak
byste si mohli tuto příležitost nechat ujít vy?
Na Jarní koncert ŽKS Jirkov se
těšíme: na zpěv, na vás, naše milé
a věrné posluchače, na společné,
krásné a doufáme, že pro vás překvapivé zážitky. Vždyť ´hraná´ zpěvohra, a to ještě o děvách z Borku
v podání ŽKS Jirkov… to tu ještě
nebylo!
Srdečně vás všechny zveme.
Přijďte! A pokud to pěšky nestihnete, máme pro vás překvapení. Autobus na Červený Hrádek bude přistaven před ZUŠ Jirkov v 18 hodin.
Odjezd zpět do Jirkova je cca 20
minut po skončení koncertu. Teď
už opravdu nic nebrání vaší účasti.
Eva Rendlová, ŽKS Jirkov
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JAK TO BYLO V OSMAŠEDESÁTÉM

Události roku 1968 – očima pamětníka - II.
Druhá část vzpomínek Stanislava Moutelíka na události roku 1968 z pohledu jirkovského učitele je věnována událostem, které následovaly
po 21. srpnu 1968. Vyprávění pokračuje popisem vývoje situace po okupaci i období následujícího.
Pozor na nástěnky!
Začal nový školní rok 1968/
1969. Názor sboru byl jednoznačný - celý pedagogický sbor bez
výjimky jednoznačně okupaci odsuzoval, ale postupně se u některých začal projevovat rozpor mezi
slovy a jednáním.
„Jednou z věcí, které nám později uškodily, byly nástěnky. Měli
jsme za úkol udržovat je ve třídách aktuální, což pro některé
z nás znamenalo umisťovat na
ně obrázky našich představitelů,
kteří byli pomaličku odstavováni. Já jsem tam měl i prezidenta
Masaryka, což už zase začalo být
špatné.“
Obracíme se na čtenáře ´- pamětníky s prosbou o zapůjčení
jakýchkoliv fotografických, obrazových či jiných materiálů (letáky, obrázky, dobové tiskoviny)
vztahujících se k roku 1968.

Mezi námi učiteli
Stanislav Moutelík vzpomíná na
půlstoletí staré události bez hořkosti, spíš jen s rezignovaným povzdechem. „Když tento školní rok
končil, najednou se někteří z kolegů a kolegyň projevili dosti překvapivě. Zjistili jsme, že po celý
rok pečlivě sledovali naše nástěnky i naše slovní výroky. Jejich obsah se pak stal důvodem pro náš
odchod ze školy. Tohle chování
pro nás bylo nepříjemným překvapením. Nikdo nám neřekl nic
na rovinu, nikdo s námi nediskutoval, všichni s námi zdánlivě souhlasili, a zatím za našimi zády na
nás donášeli, shromažďovali materiály, které ukazovaly, že jsme
vlastně skrytí nepřátelé…“
Se zrádci na venkov!
Hlavní úder tedy přišel před
školním rokem 1969/70. Jak pan
Moutelík připomíná, tehdy byl
v platnosti paragraf, který umožnil

učitele přeložit bez jeho souhlasu
na dobu jednoho roku. „A tak nás
rozprášili - Vláďu Bečváře přeložili do Kundratic, mě a paní Carvanovou do Strupčic, kam poslali
i Zdeňka Zdražila a Líbu Lencovou z jiných jirkovských škol.
Ale brzy se ukázalo, že pro mě
to byl nejlepší trest v životě. Jsem
vlastně kluk ze vsi, takže jsem se
ve Strupčicích cítil dobře. Vesnice
mně přirostla k srdci, postupně
jsem se do jejího života včlenil.“
Normalizátoři se mstí na dětech
Také Jaroslav Cyrus byl přeložen, do Chomutova. Ten podle
S. Moutelíka jako jediný z rozprášených jirkovských učitelů využil
možnosti po roce se na ´svou´
školu vrátit, pochopitelně už ne
jako ředitel, ale jako řadový kantor.
„Zachoval se v těch dobách jako
chlap, zůstal za svými názory stát,
a tak se pochopitelně zařadil mezi ty nepohodlné, nespolehlivé,“

vzpomíná na svého bývalého šéfa
pamětník a dodává. „Nejhorší bylo, že se mstili na dětech. Především tím, že nemohly být přijaty
na studia. Já je měl ještě malé,
než vyrostly, situace se uklidnila,
ale odnesly to nevinné děti řady
mých kolegů a kamarádů…“
Žádná doba není jednoduchá
Stanislav Moutelík se setkal
s podrazy od spolupracovníků,
perzekucí, puncem nepohodlného kantora, ale rozhodně nepůsobí zahořkle. „Byly doby, kdy to
nebylo jednoduché, to ale není
žádné období. Já si však nestěžuji. Nějaké ústrky, pocity nespravedlnosti, to vše se dá překonat,
když má člověk lidi kolem sebe.
A já to štěstí měl – práci, kterou
jsem měl rád, kamarády z muziky,
ze sportu, rodinu… Když má člověk takové zázemí, nemůže být
zahořklý nebo si pěstovat zášť za
půl století staré křivdy…“

Z ARCHIVU PAVLA TŘÍŠKY

Jak se lidé dívali na město shora - Jirkovské rozhledny II.
Další jirkovské rozhledny se nad
městem měly objevit až po 1. světové válce, ale ještě v 19. století
vyrostl na místě budoucí třetí její
předchůdce. Kousek od Vinařic

na Ferdinandově výšině (Ferdinandhöhe) nad dnešní restaurací
Koliba Rustika byl v 90. letech 19.
století postaven jednoduchý dřevěný gloriet.

Gloriet - ozdobná stavba v zahradě nebo v parku, obvykle zděná, často
ze stran otevřená, doplněná o sloupové loubí (zdroj: wikipedie).

Celkový pohled na Vinařice s rozhlednou v roce 1909
Druhá rozhledna se nacházela
na Vinařickém vrchu (Wainberg)
ve nadmořské výšce 492 metrů. Byla postavená v roce 1897,
stejně jako její předchůdkyně ze
Text byl redakčně upraven.
Repro foto archiv autora.
Stranu připravil Luboš Mizun

dřeva a vyčnívala nad vršek do
výše osmi metrů. Zanikla kolem
roku 1940.
Výstavbu promenádní cesty nad
Jirkovem (viz Jirkovské rozhledny
I.) finančně podpořili továrníci Karel a Ferdinand Kühnové, a proto se některým místům na trase
dostalo označení Ferdinandova
výšina a Karlova Výšina.

Dřevěný gloriet na Ferdinandově výšině v roce 1898
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KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ

Jirkovští senioři bilancují pestrý začátek roku
Uplynuly zhruba čtyři měsíce
a Klub aktivních seniorů může
opět hodnotit. Aby nám naše
činnost šla pěkně od ruky, první
akci v tomto roce nám připravilo
Mouťas trio Stanislava Moutelíka
(fotokoláž vpravo).
Dobře zažité jsou i naše pravidelné aktivity. Jirkovské seniorky
si pod vedením Evy Steinbachové
zdokonalují každé pondělí svůj repertoár a připravují nové písně na
další vystoupení. Letos první bylo
pro seniory z MěÚSS v Jirkově
U Dubu. Naši členové se zase
rádi zúčastňují různých kulturních
akcí v ústavu, například vystoupení Pavlíny Filipovské. Děkujeme!
Mozkové buňky je nutné stále
procvičovat a nám se to daří. Tréninku paměti se zúčastňuje stále
více členů, kteří berou toto ´studium´ opravdu zodpovědně.
Skupiny členek, které se zabývají pedigováním, korálkováním
a dalšími ručními pracemi, vytvářejí neustále nové věci a určitě
budeme mít z čeho si vybírat při
charitativních prodejích, zejména
na prosincovém adventním trhu.
Naši členové nezapomínají ani
na pravidelná tělesná cvičení
vhodná pro seniory (2 x týdně),
v této době počítáme i s využitím našeho zahradního fit centra.

Turisté už stihli několik vycházek
do okolí našeho města - Telšské
údolí, Otvice a Domov klidného
stáří (pod Partyzánem). V posledním cíli si prohlédli celý areál
a určitě nezůstane jen při této návštěvě, rýsuje se i další spolupráce. Zdatní turisté si pak vyšlápli
až na Partyzán.
A ještě trocha kultury - kdo si rád
zazpívá při harmonice, má u nás
možnost každou první a třetí středu v měsíci. V březnu jsme také
vyrazili na divadelní představení
do Litvínova.
A kdo si chce zahrát šachy, je
vítán stejně jako ti, kdo se nebojí
počítače.

Vidíte, že náš program je pestrý
a budeme rádi, když se jirkovští
senioři rozhodnou vstoupit do
našich řad. Klub aktivních seniorů uskutečňuje všechny aktivity
pod vedením předsedkyně Mileny
Karbusové společně s výborem
klubu. Akce jsou náročné nejen
na přípravu, ale i na vlastní realizaci, a my máme radost, když se
nám práce podaří. To vše děláme
i za nemalé podpory vedení města a mnohokrát za to děkujeme.
Jiřina Frantová, členka výboru Klubu aktivních seniorů

Naše členy zajímá spousta
věcí, jak můžete zjistit z výčtu
besed a přednášek, které se
u nás již uskutečnily:
● cestopisná přednáška jirkovské cestovatelky Marcely
Raisrové, tentokrát o Skotsku
● přírodovědná přednáška odborníka a bylinkáře Jiřího Rotha
o léčivých bylinách
● s Karlem Benešem přednáška o krásách Českého středohoří
● s Milanem Reinerem, vedoucím odboru majetku a útvaru investic, o velké rekonstrukci
Dvořákovy ulice a dalších plánech v roce 2018
● poutavé vyprávění zakladatele Numismatického kabinetu
na Červeném Hrádku Pavla
Moravce na téma ´Marie Terezie´ spojené s prohlídkou dobových mincí
● s velitelem jirkovských hasičů Pavlem Kolářem o záslužné
a mnohdy i nebezpečné práci
● Michaela Říhová ze sociální
porady MěÚSS v Jirkově nás
informovala o možnostech pro
lidi, kteří potřebují pomoc

Dnem 1.3.2017 byla zahájena realizace projektu Chceme pracovat, číslo projektu CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0003937,
spolufinancovaného EU a Státním rozpočtem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost
realizátor: Tenisový

klub JIRKOV, Husova 434, 431 11 JIRKOV

Je Vám 50+ a jste déle než 5 měsíců nezaměstnaní?
Jste zaměstnavatel a chcete využít dotovaných míst?

Pojďte do toho s námi !!!
Cílem projektu je aktivní podpora 48 - mi účastníků a účastnic a jejich uplatnění na trhu práce, zajištění aktivizačních
programů, rekvalifikací vč. přímé podpory mzdových prostředků ve výši 98.000,-Kč/účastníka. Nabízíme Vám
pomoc v rámci projektu, který bude realizován 24 měsíců včetně následujících klíčových aktivit v počtu 4 běhů.

ZDARMA účastníkům nabízíme:
 Rekvalifikační kurzy (např. Masér, Manikúra, Obsluha osobního PC, Tvorba web stránek a další)
 Možnost využití dotovaného pracovního místa ve výši 14.000,-Kč/osoba/ 7 měsíců
 Aktivizační kurzy MOTIVACE, ORIENTACE NA TRHU PRÁCE a FINANČNÍ GRAMOTNOSTI
 Individuální přístup k jednotlivcům, individuální výuku počítačů, pracovně osobnostní diagnostiku
 Aktivní vyhledávání vhodných pracovních nabídek
 V případě potřeby pracovněprávní, finanční a psychologické poradenství
Projekt zajišťuje úhradu cestovného na aktivizační kurzy, rekvalifikace, lékařské výpisy, výpisy z RT, apod. pro CS.

Informační schůzka a výběr účastníků do IV.běhu proběhne v areálu
TK JIRKOV dne 11.5.2018 v 9.30 hod
kontakt: bauerovaandrea@email.cz,
tel.: 734 300 769, www.tkjirkov.cz
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Servis, inzerce, křížovka
INZERCE

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

POHŘEBNÍ SLUŽBA
sjednávací kancelář

hřbitov Jirkov

5/2018

Ceník inzerce v Jirkovských novinách
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

Řádková inzerce:

Společenská rubrika:
Pro soukromé osoby a nezisBlahopřání, vzpomínky. Rozměr:
kové organizace: za 20 znaků
90 x 50 milimetrů, text + foto
včetně mezer 10 korun.
v rámečku za 50 korun.
Pro podnikatele, firmy: za 20
znaků včetně mezer 30 korun.

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

15
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STRUPČICE

Strupčice jak malované, hrdě hlásí škola

Strupčice - V pátek 4. dubna se strupčičtí školáci připojili
k celostátní akci Ukliďme Česko.
Během dopoledne vyrazili do vsi,
aby ji očistili od odpadků.

jiní čistili náves a jedna skupina
si vzala na starosti sportovní areál.“
Obec se pak postarala o nářadí, rukavice, pytle na odpadky

▲ Žáci čtvrté třídy se svým ´úlovkem´. To by jeden neřekl, kolik nepořádku se v jediné vsi nashromáždí.
Foto Jiřina Ovčarová
◄ Díky malým dobrovolníkům prokoukla i náves. Foto Jana Bubeníková
„Rozdělili se do skupin, část
sbírala odpad podél potoků, část
vyrazila po polních cestách do
okolních vsí,“ uvedl k úklidové
akci starosta Luděk Pěnkava.
„Někteří se vydali k rozhledně,

a o jejich svoz. Podle starosty
se děti k úklidu postavily zodpovědně a po několika hodinách
vesnice prokoukla. O tom svědčí
i jedno úctyhodné číslo: necelé
dvě stovky dětských dobrovolníků

uklidilo na 800 kg odpadků. „Co
si budeme povídat, řekl bych, že
většina nepořádku tu byla stejně
po dětech - jsem rád, že si díky
podobné aktivitě uvědomují, že
když se něco někde pohodí, musí

se to i sebrat. Byl jsem s jejich přístupem spokojen.“
A tak prohlášení z titulku, které
jsme si vypůjčili z webových stránek školy, prý rozhodně nepřehání.
(lm)

VRSKMAŇ

Čarodějnice oslavili plavením koní
Vrskmaň - S týdenním předstihem, v neděli 22. dubna, oslavil
čarodějnice jezdecký klub GC
Fénix. „Vzhledem ke krásnému
počasí a vysokým teplotám jsme
to letos pojali trochu jinak,“ říká
Petra Kaniová. „Někdo se oblékl
jako čarodějnice, někdo se různě namaloval. Pak jsme šli skrze
rozkvetlou alej plavit s koňmi na
Kyjickou přehradu. To si po zimě
užívali velice všichni - koně i děti.
Po návratu z plavení, dorazili i

Po plavení se koně rádi ´osuší´
v trávě.
Foto Petra Kaniová
někteří rodiče a všichni společně
jsme opékali buřty a klobásy.“ (pk)

VRSKMAŇ

První jarní body přinesl Vrskmani domácí penaltový rozstřel

Vrskmaň - Po třech jarních kolech si fotbalisté FC V. H. Vrskmaň zatím připsali jen dva body.
Ty získali v neděli 15. dubna
s týmem TJ Sokol Horní Jiřetín.
Po remíze 1:1 rozhodl o jejich vítězství penaltový rozstřel. Tím se
bodově dotáhli právě na Jiřetín,
oba týmy získaly 12 bodů, ale díky
lepšímu skóre je Jiřetín devátý
a Vrskmaň desátá.
Oba předchozí jarní zápasy sehrála Vrskmaň s papírově silnějšími soupeři. Nejprve podlehla
doma rezervě Kopist 0:1 (aktuálně 7. místo, 24 bodů) a poté si
16

Snímek z utkání FC H. V. Vrskmaň - Sokol Horní Jiřetín (2:1). Domácí
(v modrém) míří k brance soupeře. Zprava doleva Karel Koutný (7), u míče Jan Šujan, dále Daniel Paták (5) a Ivan Patera (6). Foto Luboš Mizun

odvezla porážku 4:0 z Meziboří
(2. místo, 36 bodů).
A jak vnímá místní fotbal starosta obce Václav Hora? „Hrajeme okresní přebor, bát sestupu
se tedy nemusíme. Nejde nám
ani tak o boj o co nejlepší pozici
v tabulce - vnímám náš fotbal především jako příležitost pro to, aby
se lidé sešli, podle mě plní především společenskou funkci A řekl
bych, že se mu to daří.“
O týden později Vrskmaň nehrála a Jiřetín se jí po vítězství 7:0
nad LoKo Chomutov vzdálil o tři
body.
(lm)
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BOLEBOŘ

Trampoty havrana Arnošta aneb Jak na horách přečkat dlouhou zimu

Boleboř - Ochotníci z Boleboře
se po loňském zdařilém startu
pustili přes zimu opět do práce.
Výsledkem jejich úsilí je pohádka
Trny, růže aneb trampoty havrana
Arnošta, (velmi) volná adaptace
pohádky Šípková Růženka.
Herecký soubor tvořilo jedenáct
dospělých různého věku (pouze
dva muži) a dvě děti. Ti všichni
předvedli své herecké výkony
v sobotu 7. dubna večer v zaplněném sále místní Staré hospody.
„Děj se odvíjel od známé pohádky, ale trošku jsme si ho přizpůsobili pro naše potřeby,“ vysvětlila
bolebořský přístup jedna z hereček, Alena Hrudková. „Náš příběh
byl určený dětem, ale i dospělým."

ny náročné, ale nakonec vše se
podařilo, jak si představovali.
Režisér Pepa Pípa Kemr dostal
cenu Bolebořského českého lva
a ti ostatní poděkování v podobě
velkého aplausu. „Jsme rádi, že
vše nám vyšlo, od úvodních organizačních kroků až do poslední

▲ Pohádka začíná, zápletka se rozvíjí - spokojená královská rodina
(Květa Kudláčková a Petr Bidlas) s Růženkou (Petra Talacková) v kolébce, v pozadí havran Arnošt (Eva Rožičová)...
◄ ...čas běží a ani Růžence se nevyhnou nástrahy dospívání,
bození... Ale princové se tu objevili hned tři, namyšlený Odér, všežravý Drobeček a samozřejmě
ten třetí a pravý, princ Jan.

Zkoušelo se čtvrt roku, od ledna
do března. V průběhu zkoušek odpadli dva herci kvůli nemoci, takže
je museli nahradit jiní nadšenci.
Základní zápletka odpovídala
klasickému příběhu - zlá sudba
o věčném spánku, její zmírnění
na sto let, naplnění kletby, vysvo-

„Fakt to bylo napínavé, všichni
drželi palce, aby všechno dobře dopadlo,“ prozrazuje ještě
A. Hrudková. Bylo to pro všech-

...to je ten důvod, proč se dělá divadlo: odměna v podobně závěrečného aplausu.
Foto 4 x Hynek Kolář, 1x Alena Hrudková

Sudičky Máňa (Margita Lansdorfová, vlevo) a Stáňa (Lucie Kemrová) hovoří se žravým princem
Drobečkem (Alena Hrudková).
chvíle slavnostní premiéry. Vydařené představení jsme samozřejmě také náležitě oslavili,“ říká
A. Hrudková. „Tak takhle jsme
přečkali zimu v horách. Na tu příští určitě zase něco vymyslíme.“
Herecký soubor děkuje všem,
kteří k úspěšné realizaci představení přispěli: obecnímu úřadu,
Staré hospodě, kostymérce Petře Talackové a Petru Bidlasovi
(za zapůjčení kostýmů pro prince
a krále) a Janu Volhejnovi za zapůjčení osvětlovací a ozvučovací
techniky. Především pak herci
děkují divákům, kteří je přišli podpořit. Vždyť to vše se dělo právě
kvůli nim - divadlo je přece odvozené od slova dívat se. A je dobře,
že v Boleboři mají na co...
(ah/

Další bolebořská inovace, nafoukaný princ Odér (Tomáš Talacko).
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A tým SK Ervěnice - Jirkov předvádí
spanilou jízdu fotbalovým jarem

Pět zápasů, pět vítězství, to je
jarní bilance A týmu SK Ervěnice
- Jirkov. Pravda, jedna z perliček
na této skvělé šňůře byla „jen“
dvoubodová, ale to nic nemění
na tom, že mužstvo mělo start
do jara opravdu z kategorie snů.
Navíc si skvěle vylepšilo skóre,
zejména díky prvním třem zápasům, v nichž dokázalo soupeřům
nasázet 16 branek (Kryrům šest,
LoKo a Březnu po pěti).
O tom, jaký rozdíl je mezi podzimem a jarem, jasně hovoří čísla.
Zatímco na podzim získalo ervěnické áčko 15 bodů ze třinácti
zápasů, na jaře za pouhých pět
utkání to je bodů 14. Pasivní podzimní skóre se po jarních utkáních
díky dvacítce vstřelených gólů
(a jen pěti inkasovaným) změnilo
v aktivní - 45:39. To s sebou sa-

Snímek z podzimu: B tým SK Ervěnice - Jirkov (ve žlutém) vs. Braňany.
O míč bojuje Lukáš Růžička, v pozadí přihlíží Václav Sailer. Následující
víkend zajíždí béčko na odvetu právě do Braňan.
Foto Vladimír Kapuš
mozřejmě nese stoupání tabulkou: tým přezimující na desátém
místě je aktuálně šestý.

Rezerva SK Ervěnice – Jirkov,
po zimní pauze desátá, se už tak
skvělými výsledky pyšnit nemůže.

Z prvních čtyř zápasů vytěžila jen
dva body po úspěšném penaltovém rozstřelu se Strupčicemi. Teprve v pátém jarním kole získalo
béčko první tři body, když doma
porazilo 3:1 papírově silnější
(v tabulce čtvrtý) Sokol Tuchořice.
Po osmnácti odehraných kolech
(hraje se jich 26) se drží na jedenácté pozici.
Třetí jirkovský účastník krajských fotbalových soutěží a rival
B týmu Ervěnic v I. B třídě, 1. SK
Jirkov, má jarní bilanci ještě smutnější. Ze tří utkání bodoval jen
jednou rovněž v penaltovém rozstřelu, když doma získal dva body
se svým sousedem ze dna tabulky, Mlékárnou Braňany. V tabulce
je o jeden bod a jednu pozici za
Ervěnicemi, s jedním zápasem
k dobru.
(lm)

VOLEJBAL

Mladší žáci i mladší žákyně patří mezi absolutní špičku
Dívky hrály ve Varnsdorfu sedm
utkání ve dvou dnech. Nejprve
v sobotu odehrály čtyři vítězná
utkání, všechna 2:0, se Slávií
Praha, Novým Borem, Duchcovem a Varnsdorfem. V neděli na
ně čekaly těžší soupeřky, zejména obhájkyně titulu Dukla Liberec,
se kterými prohrály v nejlepším
zápase turnaje 2:1, po výborném
výkonu. Potom podlehly rovněž
2:1 Ústí nad Labem a nakonec
porazily Kladno Vavřinec 2:1. Zís-

kaly tak celkově druhé místo v turnaji a stejně jako kluci si zajistily
postup do republikového finále.
To proběhne v Liberci počátkem
května.
Sestava: Ema Mindáková, Pavla
Juppová, Eva Grečová, Barbora
Ledvinová, Daniela Kokošková,
Adéla a Zuzana Bučkovy, Klára
Lázlová, Radka Dufková, Barbora Kinclová, Karolína Kapušová,
Gábina Schroterová, trenéři Milan
Ledvina a Miroslav Arnaud. (ls/lm)

Stupně vítězů varnsdorfského turnaje - zleva VK Jirkov (2.), Dukla Liberec (1.) a Ústí nad Labem (3.).
Foto 2x archiv VK Jirkov
Ve dnech 14. a 15. dubna proběhla regionální kola mistrovství republiky mladšího žactva,
z nichž vzešly finálové šestnáctky
nejlepších týmů chlapců i děvčat.
Ty budou bojovat o titul mistra republiky.
Volejbalový klub Jirkov vyslal
své týmy jak do soutěže děvčat,
tak chlapců. Kluci hráli svých pět
zápasů v sobotu v Ústí nad Labem. „Začátek nám nevyšel, prohráli jsme první dvě utkání. S ob18

hájcem titulu Duklou Liberec 2:0
po vyrovnané koncovce a s Ústím
také 2:0,“ líčí nevydařený vstup
do turnaje trenér Luboš Smrčina. „Pak jsme změnili systém hry
a postupně jsme 2:0 porazili Slávii Liberec, Kralupy nad Vltavou
i USK Plzeň.“
Tímto si kluci zajistili postup
z druhého místa na finálový turnaj
Mistrovství ČR, který proběhne
poslední dubnový víkend v Nymburce.

Mladší žáci: stojící zleva Daniel Mirga, Antonín Klein, Milan Kohout, Pavel Seredín a Tomáš Matoušek, sedící zleva Ondřej Lavička, Petr Baťha,
Jan Čapek a Šimon Lank, ležící Tomáš Sedláček a Karel Bauer. Chybí
trenéři Luboš Smrčina a Eva Tenglerová.
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MARATÓN

Jirkovský crossmarathon má malého bratříčka - půlmaratón
Jirkovský crossmarathon (JCM),
známý mezi vytrvalostními běžci
nejen v našem regionu už téměř
dvě desetiletí, se letos dočká zajímavé inovace. Zatímco všechny
předchozí ročníky se běhaly na
klasické maratónské trati 42 195
metrů, letos si mohou sportovci
zkusit i jeho kratší verzi, stále oblíbenější půlmaratón.
Co vedlo k této novince, prozradil duchovní otec
závodu,
Krušnohorec Jaromír Raisr. „Je
to módní trend, půlmaratóny se
běhají stále víc, tak jsme se rozhodli tomuto trendu vyjít vstříc,“
říká Raisr. Vzhledem k vrozené
lidské nechuti k novým věcem

Přiláká půlmaratón na start JCM nové běžce?
to prý zpočátku trochu drhlo, ale
nakonec v tom novátora jeho organizační tým - rodina - nenechal.
„Předpokládám, že vytrvalci,
kteří běhají maratóny, na krat-

Foto (2017) LM

ší trasu nepřejdou,“ odhaduje
J. Raisr. „Spíš by to mohla být
výzva pro ty, kteří se běhu nevěnují tak intezivně. Vždyť jen po
Jirkově je vidět spoustu lidí, kteří

běhají, ale maratón by na ně byl
asi moc. Dvacet kilometrů, to už
může zvládnout sportovec - běžec, jen průměrně trénovaný.“
Slibují si tedy organizátoři od
nové trasy přilákání více účastníků? „K tomu, abych věděl, jaký
ohlas bude půlmaratón mít, bych
potřeboval křišťálovou kouli. Musíme se nechat překvapit,“ odpovídá Jaromír Raisr. A protože
organizátoři JCM věštecké pomůcky k dispozici nemají, o tom,
zda se k sedmi desítkám maratónců přidá třeba další stovka
´půlmaratónců´, se přesvědčíme
až v sobotu 9. června.
Více: viz letáček vlevo dole. (lm)

FOTBAL

Spojení jirkovských fotbalistek se Souší přineslo zrod silného týmu
Dva ženské fotbalové týmy, které se na podzim potýkaly s nedostatkem hráček, se během zimní
přestávky spojily. Ženy SK Ervěnice - Jirkov ze soutěže odstoupily
a vznikl tým Souš/Ervěnice-Jirkov
(fotbalová asociace však uvádí
jen první část názvu).
Ze dvou outsiderů se tak stal
jeden silný tým. Jirkov získal na

podzim 5 bodů, Souš čtyři, nové
družstvo zatím kráčí jarem zcela suverénně. Bilance 4 utkání,
4 výhry a 19 vstřelených branek
(oproti jediné inkasované) posunulo tým s jirkovskými hráčkami
na třetí místo Divize A Čechy.
Škoda jen, že se na této úspěšné
cestě našich hráček ztratila slova
Ervěnice i Jirkov…
(lm)

Domácí mistrovská utkání 1.SK Jirkov
Jirkovské hřiště i hráčka (Kateřina Podaná - vpravo), ale dres Souše.
Město Jirkov a Klub Krušnohorců pořádají v sobotu 9. června 2018
18. ročník silničního a lesního běhu
17. ročník cyklistického závodu
3 ročník závodu koloběžek

Jirkovský crossmarathon

délka v km: běh
maraton: 42,195 m
půlmaraton: 21,098
cyklo, koloběžka a pěší: 42 km
Místo prezentace: 2. ZŠ Jirkov, sídliště Vinařická, Studentská ulice
Čas prezence:
pěší turisté 7:00 až 7:30 hodin,
běžci a cyklisté 7:30 až 8:40 hodin
Slavnostní zahájení: 9:00
Start 2. ZŠ Jirkov:
9:05 cyklisté a koloběžky,
9:10 běžci
Startovné: 250 Kč na osobu pro předem nepřihlášené
200 Kč - běžci, cyklisté a koloběžkáři předem přihlášení
30 Kč na osobu - pěší turisté
Přihlášky:
do 3. června na: www.ivosh.net/jcm/prihlaska.html
Kontakty, info: Jaromír Raisr, Mičurinova 317, 431 11 Jirkov,
tel.: +420 724 064 608 nebo +420 724 266 063
e-mail: krus@ivosh.net

místo: hřiště v Březenci

kategorie: 1. B třída, skupina C

datum		
13. 5.		
26. 5.		

název družstva hostí
Ervěnice B
TJ Baník Březenecká

čas
13:30
13:30

Domácí mistrovská utkání
klubu SK Ervěnice - Jirkov

datum kategorie
6. 5.
12. 5.
20. 5.
27. 5.
2. 6.

hřiště Žižkova
I. B třída muži C
I. A třída muži B
I. B třída muži C
I. B třída muži C
I. A třída muži B

hřiště Mostecká
31. 3. KP st. dorost
31. 3. KP ml. dorost
12. 5. KP st. dorost
12. 5. KP ml. dorost
13. 5. ženy
2. 6. KP st. dorost
2. 6. KP ml. dorost

název družstva hostí

čas

Chlumčany
Domoušice
SKP Kadaň
Obrnice
Spořice

17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

Mostecký FK C
Mostecký FK C
Krupka
Krupka
Mělník
Košťany/Oldřich
Košťany/Oldřich

10:15
12:30
10:15
12:30
14:00
10:15
12:30
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Kulturní servis

Kino
telefon: 474 680 337

sobota 5. 5.
15:00 Triky s trpaslíky animovaný
17:30 Dvě nevěsty a jedna svatba komedie
20:00 Avengers: Infinity Wars scifi
neděle 6. 5.
15:00 Triky s trpaslíky animovaný
17:30 Hastrman romantický, thriller
středa 9. 5.
17:00 V husí kůži animovaný
20:00 Ztratili jsme Stalina komedie
čtvrtek 10. 5.
17:30 Neznámý voják válečný, drama
20:00 Dvě nevěsty a jedna svatba komedie
pátek 11. 5.
9:00 Tátova volha komedie, drama
17:30 Dvě nevěsty a jedna svatba komedie
20:00 Fakjů pane učiteli 3 komedie

5/2018

sobota 12. 5.
15:00 Triky s trpaslíky animovaný
17:30 Fakjů pane učiteli 3 komedie
20:00 Avengers: Infinity Wars scifi
neděle 13. 5.
15:00 V husí kůži animovaný
17:30 Avengers: Infinity Wars scifi
středa 16. 5.
17:00 Triky s trpaslíky animovaný
20:00 Půlnoční láska romantický, drama
čtvrtek 17. 5.
17:30 Taxi 5 akční, komedie
20:00 Avengers: Infinity Wars scifi
pátek 18. 5.
17:30 Fakjů pane učiteli 3 komedie
20:00 Deadpool 2 scifi

Pohádkový svět
Na příchozí čekají známé postavy z pohádek O Červené karkulce, Čert a Káča,
Krkonošské pohádky, víly, vodníci, a ostatní
obyvatelé pohádkové říše.
Otevírací doba: úterý až neděle (10 až 16 hodin), vstupné 20 Kč.
sobota 12. 5. 9 hodin
Myslivecký den
Zámecká louka
Vstupné dospělí 20 Kč, děti do 15 let zdarma
sobota 26. 5. 14 hodin
Jirkovská srdíčka
přehlídka dětských pěveckých sborů
sobota 26. 5. 15 hodin
Setkání obyvatel zaniklých obcí
Zámecká louka na
K poslechu hraje Malá muzika O. Vávry.
Po celý den stánky s občerstvením a se specialitami. Vstup volný.

čtvrtek 24. 5.
17:30 Půlnoční láska romantický, drama
20:00 Deadpool 2 scifi
pátek 25. 5.
9:00 Tlumočník drama, komedie
17:30 Solo: Star Wars Story scifi
20:00 Avengers: Infinity Wars akční, scifi
sobota 26. 5.
15:00 Králíček Petr animovaný
17:30 Deadpool 2 scifi
20:00 Solo: Star Wars Story scifi
neděle 27. 5.
15:00 Triky s trpaslíky animovaný
17:30 Deadpool 2 scifi

sobota 19. 5.
15:00 Hledá se princezna animovaný
17:30 Deadpool 2 scifi
20:00 Avengers: Infinity Wars scifi

středa 30. 5.
17:00 V husí kůži animovaný
20:00 Neznámý voják válečný, drama

neděle 20. 5.
15:00 Hledá se princezna animovaný
17:30 Taxi 5 akční, komedie

čtvrtek 31. 5.
17:30 Taxi 5 akční, komedie
20:00 Dámský klub komedie

Zámek Červený Hrádek

telefon: 474 684 560

středa 23. 5.
17:00 Hledá se princezna animovaný
20:00 Taxi 5 akční, komedie

Městská knihovna

telefon: 474 654 007

sobota 19. 5
Kludského zahrada
zahrada Kludského vily
14:00 Zajíček a velká mrkvová záhada - divadlo
15:00 Chytej ušima - hudební pořad pro děti
16:00 Hmyzí cirkus - Cirkus Žebřík
17:00 Cirkus Paciento
18:00 Blanka Šrůmová a Jan Sahara Hedl
19:30 Luboš Pospíšil a Ondřej Fencl
21:00 Vladimír Merta
Cirkusová dílna, výtvarné dílny, občerstvení
Vstupné dospělí 60 Kč, děti 30 Kč.

Galerie Jirkov
telefon: 724 685 288

každou středu od 18 hodin
Relaxační cvičení s Helenou Kukrálovou
do středy 30. 5.
Život kam se podíváš
výstava obrazů Miroslava Baloga
neděle 13. 5. 9 - 14 hodin
Kurz patchworku
kurz výtvarnice Martiny Góčové
pro začátečníky i pokročilé
neděle 13. 5. 15 hodin
Posezení ke Dni matek
malé posezení pro maminky, i ty budoucí,
s malým programem a občerstvením .

Základní umělecká škola

telefon: 474 654 077

DDM Paraplíčko
telefon: 777 659 886

úterý 15. 5. 15:30 hodin
pondělí - pátek 8:00 - 17:30 hodin
Akademie DDM
Miniškolka
Přehlídka
zájmových
útvarů
Možnostčinnosti
docházení
dětí denně
neboza
školní
rok. jen určité dny v týdnu.
dle potřeby
neděle 27. 5. 14 hodin
Pohádkový les
pondělí
8:00
- 17:30 hodin
Areál- pátek
zámku
Červený
Hrádek. Vstup 30 Kč.
Miniškolka
Možnost
dětí- 17
denně
nebo
každýdocházení
čtvrtek 13
hodin
dle potřeby jen určité dny v týdnu.

Keramika
pro příchozí děti a dospělé. Vstup 50 Kč.

čtvrtek 10. 5. 18 hodin
Májový koncert žáků Sál ZUŠ.
sobota 12. 5. 18 hodin
Mezinárodní sborový festival VOKÁL JIRKOV Univerzitní sbor z Chemnitz a sbor Ventilky
Sál ZUŠ
úterý 15. 5. 18:30
Klub přátel hudby - Pěvecký koncert. Tereza Hořejšová - soprán, Jan Hnyk - bas,
Ahmed Hedar - klavír. Sál ZUŠ.
čtvrtek 24. 5. 18 hodin
Rodinné muzicírování Sál ZUŠ.
pondělí 28. 5. 16 hodin
Prezentace školy ke Dni dětí Zahrada ZUŠ.

